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Amelie Carlsson. Reproducibility of eye-neck/shoulder symptoms amongst working 

microscopists: Self-assessed complaints within and between Mondays and Fridays 

during two different weeks at work. Degree thesis in the main area Work and health 30 

credits. University of Gävle.  

Abstract 

Background: Microscopy at work involves a combination of external exposures that 

pose an increased risk for eye-neck/shoulder symptoms such as; visually demanding 

near work, eye-hand coordination, static work postures and repetitive work.  

Objectives: To explore the pattern of fluctuations in eye-neck/shoulder symptoms and 

the reproducibility of these fluctuations during separate workdays and workweeks, for 

individuals who regularly perform microscopic duties at work.  

Method: Data was collected at 8 different times for all participants (n=16); Monday 

morning and afternoon and Friday morning and afternoon, during 2 different weeks at 

work.  

Results: Musculoskeletal complaints in the neck/shoulders and symptoms of eye strain 

increased significantly (∆Musculoskeletal complaints; p<0,01, ∆Symptoms of eye stain; 

p<0,05)  during the workweek.  The highest levels of self-reported symptoms did not 

correlate with the self-reported time in microscopy during the workweek (p>0.05).  The 

same tendency for the increments in symptoms was observed during both work weeks. 

Only for musculoskeletal complaints did the increments of symptoms correlated with 

one another (p<0.05).   

Conclusion: The results indicate that microscopy at work is a risk factor, primarily for 

increased musculoskeletal complaints in the neck/shoulders. More studies are needed to 

assess the relationship between microscopy at work and the onset and development of 

eye-neck/shoulder complaints.  

 

 

 

Keywords: Neck pain, Shoulder pain, Eye symptoms, Visually demanding near work, 

Microscopists.   



 

 

 

Amelie Carlsson. Reproducerbarhet i öga-nacke/skuldra besvär hos yrkesverksamma 

mikroskoparbetare: Självskattade besvär inom och mellan måndagar och fredagar under 

två separata arbetsveckor. Examensarbete i Arbetshälsovetenskap 30 hp. Högskolan i 

Gävle.  

Sammanfattning 

Bakgrund: Mikroskopering som arbetsuppgift medför en kombination flera aspekter av 

extern exponering som innebär ökad risk för muskuloskeletala besvär och besvär från 

ögonen; synkrävande närarbete med krav på öga-hand koordination, låsta 

arbetsställningar som medför långvarigt lågintensivt muskelarbete i nacke och 

axel/skuldra, samt repetitiva arbetsmönster. Trots det har mycket få studier publicerats 

inom området sedan början av 1980-talet.  

Syfte: Att undersöka variationer av muskuloskeletala besvär i nacke-axel/skuldra och 

besvär från ögonen under arbetsdagen och arbetsveckan, samt att undersöka 

upprepbarheten av variationer under arbetsdagen och arbetsveckan för personer som 

mikroskoperar i arbetet. 

Metod: Studien genomfördes med en webbaserad enkät. Datainsamling skedde vid 8 

tillfällen; måndag förmiddag och eftermiddag samt fredag förmiddag och eftermiddag, 

under två separata arbetsveckor. Studiedeltagarna kom från en elektronisk industri 

(n=11) och en laboratoriemedicinsk enhet (n=6). Studien hade ett bortfall (n=1). 

Resultat: Muskuloskeletala besvär i nacke-axel/skuldra och värk/överansträngning i 

ögon ökade signifikant (∆Muskuloskeletala besvär; p<0,01, ∆Värk/överansträngning i 

ögon p<0,05) under arbetsveckan. De högsta nivåerna av besvär kunde inte relateras till 

deltagarnas skattade tid i mikroskopering under arbetsveckan. Samma trend av ökning i 

besvär kunde ses för både arbetsvecka 1 och 2. Enbart för muskuloskeletala besvär i 

nacke-axel/skuldra så korrelerade ökningar under arbetsvecka 1 signifikant med 

ökningar under arbetsvecka 2 (p<0,05).  

Slutsats: Resultaten indikerar att mikroskoparbete är en riskfaktor, primärt för ökade 

muskuloskeletala besvär i nacke-axel/skuldra. Fler studier behövs inom området, bl.a. 

för att undersöka förekomst av kausalitet mellan mikroskopering som arbetsuppgift och 

utvecklandet av muskuloskeletala besvär i nacke-axel/skuldra samt besvär i ögon.  

 

Nyckelord: Nackbesvär, Besvär i axel/skuldra, Besvär i ögon, Mikroskoparbete.



 

 

 

Förord  

Först vill jag tacka alla deltagare för den tid och det arbete som de har lagt ner på att 

delta under de två arbetsveckorna. Det är deras medverkan som har möjliggjort studien. 

Jag vill rikta tack till arbetsledarna på de deltagande arbetsplatserna som har bidragit 

med sin tid och sitt engagemang. Ett stort tack går även ut till min handledare Hans 

Richter för hans stora engagemang, stöd och oumbärliga kunskap under arbetets gång. 

Jag är vidare mycket tacksam för den återkoppling som jag har fått av alla lärare, 

handledare och studenter under handledningsseminarierna.  
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1. Bakgrund 

Muskuloskeletala besvär är ett samlingsbegrepp för sjukdomar, smärta, 

funktionsnedsättningar och besvär i kroppens rörelseorgan (1). Arbetsrelaterade 

muskuloskeletala besvär definieras som försämringar av kroppsstrukturer som muskler, 

leder, senor, ligament, never, skelett eller den lokala blodcirkulationen, vilka är 

orsakade eller förvärrade primärt av utförandet av arbetet och av effekterna av den miljö 

där arbetet utförs (2). Begreppet omfattar både övergående och kroniska besvär.(3) 

Förekomsten av muskuloskeletala besvär i arbetslivet och dess konsekvenser är ett stort 

och kostsamt problem, för såväl den drabbade individen, arbetsplatsen och samhället i 

stort (4,5). Muskuloskeletala besvär förekommer i hög utsträckning inom olika 

yrkeskategorier och på olika arbetsplatser (6). I Sverige är kring hälften av alla anmälda 

belastningsskador sjukdomar i muskler och leder till följd av arbetet (7). Förutom att det 

leder till nedsatt livskvalitet för den drabbade individen, så innebär det även omfattande 

kostnader för samhället till följd av sjukskrivning och produktionsbortfall (8). 

Sjukdomar i rörelseorganen är i Sverige den vanligast förekommande orsaken till 

sjukskrivning över 14 dagar, både för kvinnor och för män (9).  Samhällskostnaderna 

för arbetsskador i Sverige motsvarar ca 2-3% av BNP, varav besvär i kroppens 

rörelseorgan står för den mest kostsamma symtomgruppen (7). Muskuloskeletala besvär 

förekommer därtill i hög utsträckning inom olika yrkeskategorier och på olika typer av 

arbetsplatser. Muskuloskeletala besvär i kroppens övre extremitet är vanligt 

förekommande framför allt inom hand-intensiva arbeten, likt process- eller 

kontorsarbete (10).  

1.1. Statiskt muskelarbete 

Flertalet yrken i dagens arbetsliv har under de senaste årtiondena fått lägre fysiska 

belastningsnivåer. Trots det har de muskuloskeletala besvären ökat under samma 

tidsperiod (11). Arbeten med låg fysisk belastningsnivå kan innebära risk för 

belastningsskador om belastningen upprepas ofta samt pågår under en längre tidsperiod 

(3). Statiskt muskelarbete innebär ur ett belastningsergonomiskt perspektiv att 

muskulatur är aktiv under en längre tidsperiod, att få eller inga perioder för vila finns i 

belastningen, samt att det förekommer få variationer avseende kraft eller position (12).  

Ensidig belastning i arbetet innebär risk för belastningsskador eftersom kroppsdelar 
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används på ett liknande sätt under en lång tid, vilket medför att den stabiliserande 

muskulaturen ofta behöver arbeta statiskt. Även mycket låga belastningsnivåer innebär 

en ökad risk för belastningsbesvär, eftersom rörelse- och cirkulationsorganen påverkas 

negativt av bristen på aktivering (3).  

Den s.k. ”kappmuskeln”, trapezius, är en stor och viktig muskel för stabilisering och 

utförande av flera rörelser i nacke och axel/skuldra (13).  Arbete som innebär statisk 

belastning av trapezius, redan vid en belastningsnivå på ca 2-5% av den maximala 

muskelstyrkan, genererar patologiska vävnadsförändringar i muskulaturen (11). I en 

systematisk översikt från NIOSH (14) undersökte författarna samband mellan 

arbetsuppgifter och utvecklandet av muskuloskeletala besvär. De fann stark evidens för 

att höga nivåer av statisk kontraktion, lång duration av statisk belastning och obekväma 

ställningar i nacke och axel/skuldra, hade samband med ökad risk för muskuloskeletala 

besvär. Utav de studier som bedömdes vara av hög kvalitet, så visade12 studier 

samband mellan statiska arbetsställningar och/eller statiska belastningar och 

muskuloskeletala besvär från nacken. Man fann även evidens för att repetitivt arbete 

med krav på kontinuerliga hand- eller armrörelser innebar ökad belastning för nacke och 

axel/skuldra och att det hade samband med utvecklandet av muskuloskeletala besvär.  

1.2. Fysiologiska förklaringsmodeller för smärta vid statisk belastning 

Det finns olika fysiologiska förklaringsmodeller för uppkomsten av muskuloskeletala 

besvär vid långvarigt lågintensivt muskelarbete. En i litteraturen vanligt förekommande 

modell är den s.k. askungehypotesen. Askungehypotesen, vars namn är en analogi över 

konsekvenserna av att vara ”först upp och sist i säng”, innebär att de motoriska enheter i 

muskeln som är de första att rekryteras vid muskelkontraktion också är de sista att 

avaktiveras. Dessa motoriska enheter är aktiverade under längst tid och kallas därför för 

”askungeenheter” (12). Ursprungligen bygger teorin på forskning av Henneman et al. 

(15) som lade grund för antaganden som att motoriska enheter rekryteras stereotypt, 

dvs. i en specifik följd, samt att vissa typ I-muskelfibrer är aktiva kontinuerligt under 

varaktigt muskelarbete. I en studie av Forsman et al. (16) fann man experimentellt stöd 

för att motoriska enheter i trapezius rekryterades stereotypt vid statiskt muskelarbete, 

såväl som vid dynamiska rörelser i axel/skuldra. Andra studier där man med 

elektromyografi (EMG) har mätt ytlig och intramuskulär elektrisk aktivitet från 
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aktionspotentialer i trapezius, ger stöd för att vissa motoriska enheter har lägre trösklar 

för aktivering och därmed kontraheras under längre tid vid muskelaktivering (17,18).  

Samma motoriska enheter som används vid fysiskt arbete aktiveras även under psykisk 

stress, utan föreliggande fysiskt arbete (12).  Enligt en hypotes som har presenterats av 

Eriksen (19) så framkallas nacksmärta när lågintensiva kontraktioner i trapezius 

kombineras med vasokonstriktion på grund av psykisk stress eller långvarig nackflexion 

i arbetet. Det sympatiska nervsystemet framkallar vasokonstriktionen som medför en 

serie av fysiologiska reaktioner, vilka leder till uttömning av muskelfibrernas ATP 

(adenotrifosfat; cellernas energikälla). Uttömning av ATP leder till ökad 

mjölksyrabildning i berörda vävnader, vilket i sin tur ger upphov till nociceptiv smärta 

(ibid.).  

En annan förklaringsmodell är muskelspolshypotesen som har presenterats av 

Johansson och Sojka (20). Muskelspolar är sträckkänsliga sinnesorgan i muskulaturen 

som förmedlar information om position och rörelser till det centrala nervsystemet (12). 

Muskelspolarna reglerar även aktivering och avaktivering av motoriska enheter i 

muskulaturen. Muskeltrötthet på grund av statiskt eller repetitivt arbete medför en 

ansamling av metaboliter, likt mjölksyra, och inflammatoriska substanser. Det medför 

ytterligare ökad aktivering av muskelspolarna, vilket vidare leder till ökad ansamling av 

metaboliter och inflammatoriska substanser. Den störda aktiveringsprocessen medför 

störd proprioception och koordination av musklerna och blir till en ond cirkel. 

Störningarna kan dessutom sprida sig till intilliggande muskulatur och leda till 

ytterligare ökad muskeltrötthet (20). 

1.3. Öga-hand koordination och muskuloskeletala besvär  

Arbeten som kräver att handen arbetar i specifika positioner och rörelser innebär krav 

på en stabil arbetsposition av handen. Stabiliteten åstadkoms genom ökad 

muskelaktivering av armen, bröstkorgen och kotpelaren, vilket innebär en ökad 

muskelaktivitet från nacken ut till handen. Ökad muskelaktivering krävs bilateralt i 

nacke- och skuldra, även om enbart en hand används. Högre krav på precision i 

handarbetet medför högre krav på ledstabilitet (12). Synkrävande öga-hand närarbete 

kräver koordination mellan sinnesorgan som syn, balans och proprioception, samt 
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musklernas motoriska styrning. Handintensivt arbete medför samtidigt höga krav på 

stabilisering och koordination av muskulatur i nacke, axel och skuldra (12).  

Studier har visat att datoranvändande i arbetet är associerat med hög incidens och 

prevalens av besvär och symtom på trötthet från ögonen (21,22). En systematisk 

litteraturöversikt har visat samband mellan datoranvändande och förekomst av 

muskuloskeletala besvär i övre extremitet (23). En senare systematisk översikt inom 

området har visat förekomst av ett begränsat vetenskapligt stöd avseende samband 

mellan arbete vid dator respektive tid i användande av pekdon och spänningar och 

trötthet i nackmuskulaturen (24). En annan studie har belyst en potentiell association 

mellan synkrävande närarbete, besvär från ögonen och muskuloskeletala besvär (25). 

1.4. Synkrävande arbete, muskuloskeletala besvär och symtom från ögonen 

För att ögat ska kunna åstadkomma klar fokusering på ett närliggande objekt så krävs; 

ökad optisk styrka i ögonlinsen (öga-lins ackommodation), en inåtriktad rörelse av båda 

ögonen mot varandra (konvergens), samt ändring av pupillens storlek (26). Öga-lins 

ackommodationen åstadkoms genom aktivering av ciliarmusklerna (11). Ciliarmuskeln i 

ögat är en icke-viljestyrd ringformad muskel som reglerar hur buktig ögats lins är, 

beroende på om det objekt som ögat fixerar är närliggande eller långt bort. Konvergens 

åstadkoms med hjälp av ögats extraokulära muskler, dvs. av tvärstrimmig 

skelettmuskulatur, där ögonen symmetriskt förs mot varandra om det objekt som 

ögonen fokuserar på är närliggande. Tillsammans med reglering av pupillens storlek 

behöver ackommodation och konvergens av ögonen samverka för att ögonen ska kunna 

fokusera på ett närliggande objekt och skapa en klar och enhetlig bild (27). För att 

ögonen ska kunna göra det, så behöver även ögonens förhållande till det avsedda 

objektet vara stabilt (26). Den vestibulo-okulära reflexen tillser exempelvis att om 

huvudet roteras bort från objektet, så kommer ögonen röras i motsatt riktning mot 

objektet för att behålla det i fokus (28). Stabilitet i förhållandet mellan ögonen och 

objektet tillhandahålls genom aktivering av muskulatur som stabiliserar huvudet och 

bålen. Behovet att se tydligt i arbetet medför alltså minskade frihetsgrader i nacke – 

och axel/skuldra. Vid handintensiva arbeten så tillkommer utöver stabilitetskravet 

dessutom krav på rörelser i axel och skuldra (12).   
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Det har i tidigare studier föreslagits att samband mellan symtom på obehag från ögonen 

och besvär i nacke/axel-skuldra skulle kunna bero på koordination mellan muskler i 

ögat respektive nacke/axel-skuldra, för att möjliggöra stabilisering av blicken (29,30). 

Studier av Richter et al. har också indikerat samband mellan muskuloskeletala besvär i 

nacke och axel/skuldra samt symtom på besvär från ögonen, vid synkrävande närarbete 

(31,32).  

Flera experimentella studier har visat samband mellan öga-lins ackommodation och 

aktivitet i trapezius. I två experimentella studier av Richter et al. (33) och Zetterberg et 

al. (34) indikeras att synkrävande närarbete kan bidra till ökad muskelaktivitet i de 

muskler som stabiliserar huvudet, vilket på sikt eventuellt skulle kunna leda till 

utvecklandet av muskuloskeletala besvär i nacke/axel-skuldra. Resultatet stödjs av en 

annan experimentell studie av Forsman et al. (35), som visat ett liknande samband 

mellan öga-lins ackommodation och muskelaktivitet i trapezius. I en nyligen publicerad 

studie av Zetterberg et al. (36) så påvisades en koppling mellan fokusering av blicken på 

närliggande objekt och ökad muskelaktivitet i trapezius, vid dynamiskt skiftande mellan 

fokusering på objekt på nära och långt håll. Författarna drar slutsatsen att sambandet 

skulle kunna bero på en direkt koppling mellan trapezius och 

ackommodation/konvergens-systemet, alternativt på ett ökat behov av huvudets 

stabilisering vid fokusering på ett närliggande objekt.   

En annan experimentell studie belyser att aktiviteten i trapezius ökar signifikant under 

tid vid utförande av synkrävande närarbete, oavsett förekomst av inkongruens mellan 

ackommodation och konvergens (37). Ökningen i muskelaktivitet föreslås vara en effekt 

av behovet att motverka mental trötthet, genom ökad mental och visuell ansträngning, 

för att på så sätt upprätthålla prestationsförmågan. Man har vidare sett att belastning av 

det visuella systemet, i form av synkrävande närarbete, medför ökad aktivitet i 

prefrontala cortex över tid (38). Resultatet indikerar att mental trötthet, framkallat av 

ökad visuell uppmärksamhet, kompenseras genom ökad mental ansträngning.  

1.5. Mikroskopering i arbetet, muskuloskeletala besvär och besvär från ögon 

De senaste publicerade vetenskapliga artiklarna om mikroskopering i arbetet i Sverige, 

är tre studier från en utredning av Arbetarskyddsstyrelsen under åren 1978-81 (39–41). 

Den första studien visade att 80 % av de mikroskoparbetare på en elektronisk industri, 



 

6 

 

som arbetade heltid med mikroskopering i arbetet, rapporterade besvär från ögonen på 

grund av synansträngning i arbetet (39) Förekomst av uttröttning/överansträngning i 

ögon (42 %), huvudvärk (41 %) och sveda/värk i ögon (16 %) var vanligast 

förekommande bland deltagarna. Graden av besvär ökade i proportion till den dagliga 

arbetstiden i mikroskop. Kring hälften av mikroskoparbetarna hade kvarstående besvär 

efter arbetet. Författarna kopplade resultaten till instrumentmyopi. Instrumentmyopi 

uppstår vid överackommodation, dvs. när ögat under en längre period är inställt på 

närseende under arbete i mikroskop. Symtomen kan kvarstå efter arbetet och då 

(felaktigt) tolkas som närsynthet. Även om mikroskopet är inställt på oändligt avstånd, 

är således mikroskopering ett synkrävande närarbete (39). I en experimentell studie fann 

man att olika mikroskopintensiva arbetsrutiner hos cytologassistenter gav upphov till 

signifikant skild förekomst av ögonbesvär i form av bl.a. ögontrötthet, ögon-

/huvudvärk, sveda och ljuskänslighet. Mikroskoparbete under 4 timmar av arbetsdagen 

gav upphov till mindre besvär än mikrosokoparbete under 6,75 timmar om dagen. Minst 

besvärsförekomst från ögon återfanns hos kontrollgruppen (0 timmar mikroskopering 

om dagen) (41).  

I en ergonomisk studie om mikroskoparbete på en elektronisk industri från 1978, 

uppgav 45 % av mikroskoparbetarna muskuloskeletala besvär i något eller flera av; 

nacke, axlar, skuldror, ländrygg, armar, händer/fingrar och ben. Förekomst av besvär i 

nacke (24 %), axlar (21 %) och skuldror (16 %) var vanligast förekommande bland 

deltagarna. Vid mikroskopering fann man att huvudets/ögonens låsta position i 

förhållande till okularen, samt de låsta okularvinklarna (vinkel mellan horisontalplanet 

och synriktning) mellan 30º-45º, gav upphov till statiska arbetsställningar (40). Sedan 

dess har två enkätstudier undersökt förekomst av besvär hos cytologassistenter som 

mikroskoperade i arbetet. En av studierna visade att 61,5 % av deltagarna hade besvär i 

nacke och att 41 % hade besvär i axel/skuldra. Vidare indikerades ökad prevalens av 

besvär i bl.a. nacke hos de som mikroskoperade mer än 4 timmar om dagen (42). I den 

senaste studien från 2003, så fann man prevalens av nacksmärta hos ca 60 % hos de 

cytologassistenter som mikroskoperade i arbetet (43). 
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1.6. Problemformulering 

Mikroskopering som arbetsuppgift medför en kombination av flera aspekter av 

exponering i arbetet som innebär ökad risk för muskuloskeletala besvär och besvär från 

ögonen; synkrävande närarbete med krav på öga-hand koordination, låsta 

arbetsställningar som medför långvarigt lågintensivt muskelarbete i nacke och 

axel/skuldra, samt repetitiva arbetsmönster.   

Det är 35 år sedan den senaste delen i Arbetarskyddsstyrelsens artikelserie om 

mikroskopering i arbetet (39–41) publicerades. Mikroskoparbetarna rapporterade då hög 

förekomst av muskuloskeletala besvär samt besvär från ögonen. Bortsett från två studier 

(42,43), så återfanns vid systematiska sökningar i vetenskapliga databaser inga artiklar 

om mikroskopering, muskuloskeletala besvär och besvär från ögon som är publicerade 

sedan dess. Det saknades vid studiens upprättande även studier som belyser dags- och 

veckovariationer i skattningar av muskuloskeletala besvär och besvär från ögonen för 

personer som utför synkrävande närarbete. Bristen på vetenskapliga studier inom 

området från 1980-talet och framåt föranleder denna ansats.  

2. Syfte 

Studiens syfte var att undersöka variationer av muskuloskeletala besvär i nacke-

axel/skuldra och besvär från ögonen under arbetsdagen och arbetsveckan, samt att 

undersöka upprepbarheten av variationer under arbetsdagen och arbetsveckan för 

personer som mikroskoperar i arbetet. 

2.1. Frågeställningar 

 I vilken utsträckning samvarierar muskuloskeletala besvär i nacke, axel/skuldra 

och besvär från ögonen med tid i mikroskoparbete, för personer som 

mikroskoperar i arbetet? 

 I vilken utsträckning är variationer i muskuloskeletala besvär i nacke, 

axel/skuldra och besvär från ögonen under arbetsdagen och arbetsveckan 

reproducerbara under en andra arbetsvecka, för personer som mikroskoperar i 

arbetet?  
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2.2. Hypoteser 

 Hypotes 1: 

H1: Muskuloskeletala besvär i nacke, axel/skuldra och besvär från ögonen, 

samvarierar med arbetstid i mikroskopiarbete (p<0.05). 

H0: Besvären samvarierar inte med arbetstid i mikroskopiarbete (p>0.05). 

 Hypotes 2: 

H1: Variationer i besvär under arbetsdagen och arbetsveckan är reproducerbara 

under en andra arbetsvecka (p<0.05). 

H0: Variationer i besvär under arbetsdagen och arbetsveckan är inte reproducerbara 

under en andra arbetsvecka (p>0.05). 

4. Metod 

Studien består dels av en litteraturöversikt och del av en kvantitativ studie av icke-

experimentell design.  

4.1. Litteratursökning 

Litteraturöversikten utformades som en rapid review (44). Sökningar efter litteratur 

genomfördes systematiskt i de vetenskapliga databaserna; Academic Search Elite, 

PubMed och Scopus. Inklusionskriterier var; peer-review artiklar där det fanns tillgång 

till fulltext (HiG), samt artiklar med engelsk eller svensk text. Den litteratursökning som 

ligger till grund för studiens problemformulering genomfördes mellan januari och april 

2016, enligt strategin som presenteras i tabell 2. Resultat av litteratursökningarna i 

respektive databas redovisas i bilaga 2. I Figur 1 visas schematiskt processen från 

identifiering av artiklar genom databassökningar och genomgång av referenslistor, fram 

till kvalitetsgranskning. 
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Tabell 1. Sökord och strategi för systematiska databassökningar 

Ordgrupp 1 Ordgrupp 2 Ordgrupp 3 

Near-work* 

“Visual near work*” 

Microscopy (MeSH) 

Microscopist* 

Microscope* 

Computer* 

“Computer work*” 

“Eye-hand coordination” 

 

”Eye strain*” 

Asthenopia (MeSH) 

 

”Musculoskeletal disorder*” 

MSD* 

”Musculoskeletal pain”  (MeSH) 

Myalgia (MeSH) 

(Pain) NOT acute 

“Musculoskeletal system” (MeSH) 

“Neck pain” 

“Shoulder pain”  

Headache 

"Headache disorder*" 

Förtydligande av strategi 

”specifik ordföljd” 

*trunkering 

Sökord inom grupper kombineras med OR 

Grupper kombineras med AND 

Exkludering av sökord genom användandet av NOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1. Kvalitetsbedömning 

För kvalitetsbedömning av de artiklar som ingår i litteraturöversikten skapades ett 

granskningsprotokoll. Protokollet är särskilt anpassat efter studiens 

problemformulering, de artiklar som skulle kvalitetsbedömmas och bedömarens 

erfarenhet inom området. Kvalitetsgranskningsmallen är en bearbetning av frågor ur 

TREND, som är ett kvalitetsbedömningsprotokoll framtaget för bedömning av icke 

randomiserade studier (45) och protokoll för kvalitetsgranskning av observationsstudier 

Figur 1. Litteratursökningsprocess och urval av artiklar. 

 Systematiska sökningar i  
Academic Search Elite, 

PubMed och Scopus gav 173 
artiklar med möjlig relevans. 
63 artiklar identifierades via 

referenslistor.    

 Totalt 236 artiklar 
identifierades 

Genomläsning av abstracts.  

201 artiklar uteslöts.  

35 artiklar kvarstod 

Genomläsning av artiklar. 

20 artiklar uteslöts. 

16 artiklar kvarstod och 
genomgick 

kvalitetsbedömning  
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respektive randomiserade studier från Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering (SBU) (46,47).  Den del av SBU-protokollen som omfattar GRADE-

systemet användes inte. Kvalitetsgranskningsmallen genomgick pilottestning genom 

granskning av tre vetenskapliga artiklar vid två olika tillfällen, varefter erforderliga 

förändringar genomfördes.  

Studiekvaliteten bedömdes som ”hög”, ”medel” eller ”låg” beroende på hur många ”ja”-

svar som artikeln fick vid granskningen. Varje ”ja”-svar genererade 1 poäng och varje 

”nej/oklart” eller ”N/A” (inte tillämplig)-svar generade 0 poäng. Maximalt kunde en 

artikel få 35 poäng och för att få ingå i litteraturöversikten så krävdes minst 21 poäng. 

För att artikeln skulle inkluderas i översikten krävdes även att samtliga frågor som 

fetmarkerats i granskningsformuläret besvarades med ”ja”, då dessa frågor bedömdes 

vara särskilt avgörande för kvaliteten på artikeln. Studiekvaliteten bedömdes i 

poängsatser enligt följande; <60%= låg kvalitet (uteslutning ur översikten), 60-80% = 

medel kvalitet och >80%= hög kvalitet. Kvalitetsgranskningsmallen återfinns i bilaga 3.  

De 14 artiklar som efter kvalitetsgranskning inkluderades i översikten är listade i bilaga 

4. Efter kvalitetsgranskningen exkluderades 2 artiklar eftersom de saknade tillräcklig 

bakgrund, information om studiepopulation, samt information om urval och statistiska 

analysmetoder. Den interna och externa validiteten för resultaten gick därför inte att 

bedöma. De exkluderade artiklarna listas under artikelmatrisen i bilaga 4.  

4.2. Design 

Den för studien valda ansatsen var en tvärsnittsstudie av icke-experimentell kvantitativ 

design. Datainsamling genomfördes vid 4 tillfällen (T1-T4) under en första arbetsvecka 

(A1), för att sedan upprepas vid ytterligare 4 tillfällen (T5-T8), med samma procedur 

under en andra arbetsvecka (A2).  

4.3. Urval 

Studiepopulationen var yrkesarbetande individer som arbetade minst 75 % av 

heltidsarbete, i åldrarna 18-65 år och som mikroskoperade under dagtid i arbetet. 

Exklusionskriterier var; konstaterad ögonsjukdom, konstaterad radikulopati, konstaterad 

myopati och historia av fysiskt trauma mot huvud, nacke, eller axel/skuldra.  Det fanns 

vid studiens upprättande inte någon information att tillgå om förekomst av 
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mikroskopering som arbetsuppgift inom olika typer av sektorer eller arbetsplatser i 

Sverige. Därför kontaktades olika arbetsplatser där mikroskopering som arbetsuppgift 

kunde tänkas förekomma, dels inom industriverksamhet och dels inom 

laboratoriemedicinsk verksamhet.  

Två arbetsplatser i Göteborgsregionen valde att delta i studien; en laboratoriemedicinsk 

enhet och en avdelning inom elektronisk industri. Den laboratoriemedicinska enheten 

var ett benmärgslaboratorium. Samtliga deltagare från den laboratoriemedicinska 

enheten var leg. biomedicinska analytiker och deras huvudsakliga arbetsuppgift var 

analys av benmärgsprover i mikroskop. Alla förutom en anställd på den 

laboratoriemedicinska enheten som mikroskoperade i arbetet påbörjade studien (n=6, 

samtliga kvinnor). Avdelningen från den elektroniska industrin var inriktade på 

produktion av mikrovågselektronik. Alla anställda på den deltagande avdelningen hade 

yrkesbefattningen montör och deras arbetsuppgifter omfattade huvudsakligen montering 

och avsyning i mikroskop. Alla anställda på den deltagande avdelningen inom 

elektronisk industri som mikroskoperade i arbetet deltog i studien (n=11, 8 kvinnor och 

3 män). Deltagarna från båda arbetsplatserna arbetade under kontorstid och 

mikroskoperade varje dag i arbetet, då det ingick i deras huvudsakliga arbetsuppgifter.  

17 deltagare i åldrarna 28-65 år påbörjade studien, varav 16 deltagare genomförde 

samtliga 8 svarstillfällen, vilket totalt genererade 130 svar. Deltagarna hade arbetat med 

mikroskopering som arbetsuppgift mellan 2-39 år (medelvärde = ca 20 år). Deltagarna 

arbetade minst 30 timmar/vecka (median = 40h/v) och uppskattade att de 

mikroskoperade i genomsnitt ca 21 timmar under arbetsvecka 1 respektive 19 timmar 

under arbetsvecka 2 under studien.  En förteckning över vilken typ av mikroskop som 

deltagarna använde i arbetet finns i bilaga 1. I tabell 1 nedan visas ålders- och 

könsfördelning av deltagarna.  

Tabell 2. Ålders- och könsfördelning i urvalet av deltagare 

Åldersgrupp Man Kvinna Totalt antal (procent) 

28-39 år 2 0 2 (11,8) 

40-50 år 1 4 5 (29,4) 

51-65 år 0 10 10 (58,8) 

Total 3 14 17 (100,0) 
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En deltagare från den laboratoriemedicinska enheten svarade enbart vid de första två 

svarstillfällena. Data från deltagaren som valde att avsluta studien finns med i deskriptiv 

redogörelse över svarstillfällena T1 och T2, men uteslöts ur de statistiska analyserna. 

4.4. Datainsamling 

All datainsamling genomfördes under februari till och med april 2016. Innan 

datainsamlingen påbörjades så erhöll alla anställda på de två arbetsplatserna följebrev 

(missiv) för studien och fick därefter ta ställning till deltagande. Följebrevet finns i 

bilaga 5.  

4.4.1. Tillvägagångssätt 

Datainsamling genomfördes med hjälp av en webbaserad självadministrerad enkät som 

besvarades vid 8 olika svarstillfällen. Enkäten upprättades med hjälp av 

webbapplikationen Limesurvey. Enkäten besvarades via deltagarnas dator, smarttelefon 

eller surfplatta. Dagen innan varje svarstillfälle skickades en påminnelse ut till 

deltagarnas mail.  

Datainsamling genomfördes under två olika arbetsveckor (A1 och A2), med minst en 

hel arbetsvecka emellan. Under arbetsvecka 1 genomfördes första 

datainsamlingstillfället måndag förmiddag (T1), andra tillfället måndag eftermiddag 

(T2), tredje tillfället fredag förmiddag (T3) och fjärde tillfället fredag eftermiddag (T4). 

Samma procedur upprepades under arbetsvecka 2; måndag förmiddag (T5), måndag 

eftermiddag (T6), fredag förmiddag (T7) och fredag eftermiddag (T8). Instruktionen på 

förmiddagen var att besvara enkäten i så nära anslutning som möjligt till att de började 

arbeta för dagen. Instruktionen på eftermiddagen var att besvara enkäten i så nära 

anslutning som möjligt till att de slutade arbeta för dagen. Förmiddagens enkät 

skickades ut kl. 7.30 och eftermiddagens enkät skickades ut kl. 14.30. 

De deltagande arbetsplatserna fick välja vilka veckor som de önskade delta, med 

reservationen att det skulle gå minst en hel arbetsvecka mellan arbetsvecka 1 och 2. Vid 

första mättillfället under arbetsvecka 1 så fick deltagarna svara på en full enkät, 

inklusive bakgrundsvariabler. Vid efterföljande svarstillfällen fick deltagarna svara på 

en förkortad enkät, motsvarande fråga 1 samt 18-31 i enkäten (se bilaga 6). Frågorna i 

enkäten var inriktade på symtom och upplevelser just nu. Exponering av 
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mikroskopering mättes genom en fråga om antal timmar vid mikroskop hittills idag och 

en fråga om hur många timmar man mikroskoperat de senaste 3 dagarna.  

4.4.2. Borg CR-10  

Besvär från ögonen och muskuloskeletala besvär mättes i studien med Borg CR-10. 

Borg CR-10 är en generell symtomskala (48,49) som uppvisat god validitet och 

reliabilitet (50,51). Skalan är i 12 steg och sträcker sig från 0 till 10 samt det yttersta 

steget ”*” för maximal smärta. Frågorna där Borg-skalan användes återfinns i bilaga 6 

(fråga 22-25).  

4.4.3. NASA-TLX 

Arbetsbelastning mäts i studien med de 6 mätskalorna ur NASA-Task Load Index. 

NASA-TLX togs fram år 1988 och var ursprungligen avsett för att mäta 

arbetsbelastning inom luftfart (52). Nu är det ett vida använt instrument inom många 

olika arbetslivsområden (53) som är fritt tillgängligt (54). NASA-TLX omfattar 6 

kategorier som tillsammans avser mäta den sammantagna arbetsbelastningen; mentala 

krav, fysiska krav, tidskrav, ansträngning, prestation och frustration i arbetet. Varje 

subkategori har 20 steg. NASA-TLX har uppvisat god reliabilitet (55) innehållsvaliditet 

(52), konvergent validitet (56) och känslighet (57). I den avsedda studien används 

enbart det första steget i instrumentet, s.k. ”Raw TLX”- metod, vilket innebär att inga 

parvisa jämförelser av mätskalorna genomfördes av deltagarna. Användandet av Raw 

TLX är vanligt förekommande i forskning och har, jämfört med användandet av det 

fulla instrumentet, i en studie visats innebära minskad risk för systematiska 

feltolkningar av skattningarna (58). NASA-TLX finns inte i någon standardiserad 

svensk version och översätts därför för studien av författaren efter den senast 

publicerade engelska versionen (53). Översättningen har genomgått översättning 

tillbaka till engelska av extern bedömare, varefter jämförelse genomfördes med den 

standardiserade engelska versionen av instrumentet. Tillbakaöversättningen ledde till 

några omformuleringar av frågorna. Frågorna där NASA-TLX användes återfinns i 

bilaga 6 (fråga 26-31).  
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4.4.4. Pilotstudie 

En pilotstudie av datainsamlingen genomfördes där 6 personer i yrkesarbete i åldrarna 

28-59 år deltog, varav en hade erfarenhet av att mikroskopera i arbetet.  Pilotstudien 

utvärderade att studiens planerade upplägg, enkätens logistik och datainsamlingsmetod 

var tillfredsställande i sin utformning för studien syfte och frågeställningar. Deltagarna i 

pilotstudien erhöll missiv och genomförde studien enligt ovan planerat upplägg under 

en vecka. Pilotstudiedeltagarna gav sedan återkoppling på hur de upplevde deltagandet 

och om de ansåg att det förelåg eventuella problem eller oklarheter med det tänkta 

upplägget. Efter pilotstudien genomfördes några omformuleringar av bakgrundsfrågor. 

Det lades även till förklarande texter under några av frågorna. Datamaterialet från 

pilotstudien lyftes över från till webapplikationen Limesurvey till programvaran SPSS 

och genomgick några av de analyser som är avsedda för studiens resultat, för att 

säkerställa att överföringen mellan programmen fungerade som avsett.   

4.5. Databearbetning och analys 

4.5.1. Variabler 

De för studien primära utfallsmåtten var: muskuloskeletala besvär (fråga 22-23 i 

enkäten, se bilaga 6) och; besvär från ögonen (fråga 24-25). Den primära 

exponeringsvariabeln var tid i mikroskoparbete under den aktuella arbetsdagen och de 

senaste tre dagarna (fråga 19 och 21). Den mentala och fysiska arbetsbelastningen 

(fråga 26-31), samt tid vid bildskärm den aktuella dagen och de senaste tre dagarna 

(fråga 18 och 20) bedömdes vara viktiga kontrollvariabler för studien. Frågeformuläret 

innehöll frågor om bakgrundsvariablerna: ålder, kön, arbetstimmar/v, antal år som 

yrkesverksam med mikroskopering som arbetsuppgift, befattning/yrkesittel, tid i 

stillasittande i arbetet, fysisk aktivitetsnivå, typ av mikroskop, exklusionskriterier, 

konstaterad synnedsättning och användande av synhjälpmedel (fråga 2-17).  

Data som insamlades med Borg CR-10 är på kvotskalenivå (48,50,59). Variablerna för 

tid i mikroskoparbete är kontinuerliga och på kvotskalenivå. Data som insamlades med 

NASA TLX är på ordinalskalenivå (52). Förteckning över samtliga variablers skalnivå 

och typ för studien (oberoende/beroende) återfinns i bilaga 7.  
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Signifikansnivån för resultaten var 5 % (α=0,05). Datanalys genomfördes med hjälp av 

statistikprogrammet IBM SPSS version 22.0 för Windows.  

4.5.2. Statistisk dataanalys för frågeställning 1 

Normalfördelning testades både med Shapiro-Wilk test och genom beräkning av z-

värden för de utfallsvariabler som genomgick statistiska analyser. Samtliga 

utfallsvariabler uppvisade approximativ normalfördelning. På grund av urvalets storlek 

användes icke-parametriska test vid statistisk analys.  

En signifikant korrelation med Spearman rs förelåg mellan besvärsskattningar i nacke 

och axel/skuldra vid samtliga svarstillfällen, vilket medförde att variabeln 

”Muskuloskeletala besvär” togs fram genom att skapa ett aritmetiskt medelvärde mellan 

besvär i nacke och besvär i axel/skuldra. Variabeln återfinns i samtliga tabeller, figurer 

och analyser i resultatet.   

Besvärsskattningarna analyserades inledningsvis deskriptivt, varje arbetsvecka separat. 

Data bearbetades för att ta fram differensvärden (∆) för individen inom respektive 

arbetsdag (måndag förmiddag till måndag eftermiddag och fredag förmiddag till fredag 

eftermiddag) samt arbetsvecka (måndag förmiddag till fredag eftermiddag). Differenser 

i besvär under arbetsveckorna återges dels separat för varje vecka och dels genom 

medelvärde av de två veckorna, i figurer. Medeldifferensen av besvär under arbetsdagen 

och arbetsveckan, för de två arbetsveckorna, redovisas deskriptivt i en tabell.  

I de statistiska analyserna användes muskuloskeletala besvär som ett samlat mått på 

besvär i nacke och axel/skuldra. Huvudanalysen för frågeställning 1 genomfördes med 

Wilcoxon teckenrangtest. I analysen jämfördes skillnaden (∆) i besvärsskattningar, från 

måndag förmiddag till fredag eftermiddag, för muskuloskeletala besvär respektive 

värk/överansträngning i ögon med ett referensvärde. Referensvärdet ”Ingen förändring” 

(0) representerade nollhypotesen, dvs. avsaknad av differens mellan 

besvärsskattningarna från måndag förmiddag till fredag eftermiddag. 

Spearman rangkorrelationtest genomfördes mellan variablerna muskuloskeletala besvär 

respektive värk/överansträngning i ögon vid svarstillfällena då besvären var som högst 

(fredag eftermiddag A1 och fredag eftermiddag A2) och bakgrundsvariabler, 

förväxlingsvariabler, exponeringsvariabler och arbetsbelastning.  



 

16 

 

Ackumulerad tid i mikroskopering under arbetsveckan beräknades för varje individ 

genom att sammanräkna ”tid i mikroskopering hittills idag” självskattat måndag 

eftermiddag, ”tid i mikroskopering under de senaste 3 dagarna” självskattat fredag 

förmiddag och ”tid i mikroskopering hittills idag” självskattat fredag eftermiddag, 

separat för arbetsvecka 1 och 2.  

4.5.3. Statistisk dataanalys för frågeställning 2  

För att undersöka reproducerbarhet av differensvärden i besvärsskattningar, inom 

arbetsdagen och arbetsveckan, användes Spearman rangkorrelationstest.  Differens i 

besvär inom arbetsdagen under arbetsvecka 1 (måndag förmiddag till måndag 

eftermiddag, respektive fredag förmiddag till fredag eftermiddag) korrelerades med 

differens i besvär inom samma arbetsdag för arbetsvecka 2, separat för varje dag och 

respektive besvärsvariabel. Differens i besvär inom A1 (måndag förmiddag till fredag 

eftermiddag arbetsvecka 1) korrelerades med differens i besvär inom A2 (måndag 

förmiddag till fredag eftermiddag arbetsvecka 2), separat för varje besvärsvariabel.  

En dikotom variabel för muskuloskeletala besvär skapades, efter kliniskt relevant cut-

off värde (60), i syfte att utföra deskriptiv statistik. Värden på Borg CR-10 från 0 till 

och med 2 kodades om till ”ingen till svag smärta/obehag” och värden från 3 och över 

kodades om till ”måttlig till maximal smärta/obehag”.  

4.6. Etiska överväganden  

Vid genomförandet av studien så beaktas de forskningsetiska riktlinjerna från 

Vetenskapliga rådet (61). Informationskravet (61) uppfylldes genom att 

studiedeltagarna blev informerade om studiens titel, syfte, huvudsakliga upplägg, 

potentiella fördelar som deltagande i studien kan medföra och vart de kunde vända sig 

med frågor. Deltagarna informerades om att de deltog frivilligt i studien och att de utan 

konsekvenser kunde välja att avstå från alternativt avbryta sitt deltagande (62). 

Samtyckeskravet (61) iakttogs för studien. Grundläggande för samtycke är att 

individens autonomi ska upprätthållas (62). Inom studien skedde det informerade 

samtycket i samband med att deltagaren skickade in sitt enkätsvar. Konfidentialitet 

upprätthålls för studien genom att all data redovisas efter statistisk analys och därmed 

avidentifierat, vilket innebär att det inte föreligger någon uppenbar risk för att avslöja 

enskilda deltagares identitet (61). Nyttjandekravet uppfylls genom att de uppgifter som 
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har samlats in för studien inte kommer att lämnas ut till någon annan part och därmed 

inte heller användas för något annat syfte än för den aktuella studien (61).  

5. Resultat  

5.1. Frågeställning 1: I vilken utsträckning samvarierar muskuloskeletala besvär i 

nacke, axel/skuldra och besvär från ögonen med tid i mikroskoparbete, för personer 

som mikroskoperar i arbetet? 

Besvärsskattningarna var som lägst för samtliga variabler på måndag förmiddag och 

som högst på fredag eftermiddag, både arbetsvecka 1 och 2. I Figur 2a och 2b redogörs 

medelvärden av de olika besvärsskattningarna för arbetsvecka 1 respektive 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 a. Medelvärde av skattningarna; smärta/obehag i nacke och axel/skuldra, 

värk/överansträngning i ögon, brännande/svidande känsla i ögon och muskuloskeletala besvär 

på Borg CR-10 under arbetsvecka 1 för respektive svarstillfälle, n=antal deltagare.  
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Figur 2 b. Medelvärde av skattningarna; smärta/obehag i nacke och axel/skuldra, 

värk/överansträngning i ögon, brännande/svidande känsla i ögon och muskuloskeletala besvär 

på Borg CR-10 under arbetsvecka 2 för respektive svarstillfälle, n=antal deltagare. 

 

 

Tabell 3 visar medeldifferensen av besvär inom arbetsdagen och arbetsveckan och 

åskådliggör att högst medeldifferens mellan skattningar återfanns mellan måndag 

förmiddag till fredag eftermiddag, för samtliga besvärsvariabler förutom 

”brännande/svidande besvär i ögon”.  
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Tabell3. Deskriptiv statistik för differensvärden (medeldifferens för arbetsvecka 1 och 2) av 

skattningarna; smärta/obehag i nacke och axel/skuldra, värk/överansträngning i ögon, 

brännande/svidande känsla i ögon och muskuloskeletala besvär på Borg CR-10, inom 

arbetsdagen (måndag förmiddag till måndag eftermiddag, respektive fredag förmiddag till 

fredag eftermiddag) och arbetsveckan (måndag förmiddag till fredag eftermiddag). Siffrorna 

redovisas avrundat till närmsta halvtal.  

  Variabel N Medel-värde Min. Max. 
Standard-
avvikelse 

Medeldifferens inom måndagen (Arbetsvecka 1 och 2)      

Besvär i nacke, måndag fm till måndag em 16 ,5 -1,5 2,5 1,0 

Besvär i axel/skuldra, måndag fm till måndag em  16 ,5 ,0 2,0 ,5 

Värk/överansträngning i ögon, måndag fm till måndag em  16 ,5 ,0 2,0 ,5 

Brännande/svidande besvär i ögon, måndag fm till måndag em  16 ,0 -,5 1,0 ,5 

Muskuloskeletala besvär, måndag fm till måndag em 16 ,5 -,5 2,5 ,5 

Medeldifferens inom fredagen (Arbetsvecka 1 och 2)      

Besvär i nacke, fredag fm till fredag em  16 ,5 -2,0 2,0 1,0 

Besvär i axel/skuldra, fredag fm till fredag em 16 ,5 -2,5 2,5 1,0 

Värk/överansträngning i ögon, fredag fm till fredag em  16 ,5 -,5 2,0 ,5 

Brännande/svidande besvär i ögon, fredag fm till fredag em 16 ,0 -,5 1,5 ,5 

Muskuloskeletala besvär, fredag fm till fredag em  16 ,5 -2,0 2,0 1,0 

Medeldifferens inom arbetsveckan (Arbetsvecka 1 och 2)      

Besvär i nacke, måndag fm till fredag em 16 1,0 -1,0 5,5 1,5 

Besvär i axel/skuldra, måndag fm till fredag em  16 1,5 -1,0 5,5 1,5 

Värk/överansträngning i ögon, måndag fm till fredag em  16 ,5 -,,5 2,0 ,5 

Brännande/svidande besvär i ögon, måndag fm till fredag em 16 ,0 -,5 1,0 ,5 

Muskuloskeletala besvär, måndag fm till fredag em  16 1,0 -,5 5,5 1,5 

Antal deltagare (n) 16     

 

 

I Figur 3a åskådliggörs konfidensintervall och medelvärde för medeldifferensen av 

besvärsskattningar inom arbetsveckan (måndag förmiddag till fredag eftermiddag för 

arbetsvecka 1 och 2) i förhållande till referensvärdet ”0” (0=ingen skillnad). I figur 3b-c 

så redovisas differenserna separat för de två arbetsveckorna.  
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Figur 3a. Konfidensintervall och medelvärde för medeldifferenser (antal steg på Borg CR-10) 

inom arbetsveckorna och referensvärdet (=0), för respektive besvärsvariabel (x-axel). 

A1=arbetsvecka 1, A2=arbetsvecka 2. Spridningsmarkeringarna (y-axel) motsvarar 95 % 

konfidensintervall. ○=medelvärdet. N= 16 deltagare. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3b. Konfidensintervall och medelvärde för differenser (antal steg på Borg CR-10) inom 

arbetsvecka 1 och referensvärdet (=0), för respektive besvärsvariabel (x-axel). A1=arbetsvecka 

1. Spridningsmarkeringarna (y-axel) motsvarar 95 % konfidensintervall. ○=medelvärdet. N= 16 

deltagare. 
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Figur 3c. Konfidensintervall och medelvärde för differenser (antal steg på Borg CR-10) inom 

arbetsvecka 2 och referensvärdet (=0), för respektive besvärsvariabel (x-axel). A2=arbetsvecka 

2. Spridningsmarkeringarna (y-axel) motsvarar 95 % konfidensintervall. ○=medelvärdet. N= 16 

deltagare. 

 

Wilcoxon teckenrangtest utfördes för att jämföra medeldifferensen (medelvärdet av 

differensen från måndag förmiddag till fredag eftermiddag, under arbetsvecka 1 och 2) 

för muskuloskeletala besvär respektive värk/överansträngning i ögon med 

referensvärdet (0=ingen förändring). Resultatet visade att både medeldifferensen av 

muskuloskeletala besvär och medeldifferensen av värk/överansträngning i ögon, var 

signifikant skilda från referensvärdet (muskuloskeletala besvär; p<0,01, 

värk/överansträngning i ögon; p<0,05).  

Spearman rangkorrelationtest för muskuloskeletala besvär respektive 

värk/överansträngning i ögon vid svarstillfället fredag eftermiddag arbetsvecka 1 (T4) 

och bakgrundsvariabler, visade signifikant negativ korrelation mellan 

värk/överansträngning i ögon och bakgrundsvariablerna ”ålder” (rs=-0,520, p<0,05) och 

”tid med mikroskopering i arbetet” (rs=-0,522, p<0,05). Ingen signifikant korrelation 

återfanns mellan muskuloskeletala besvär eller värk/överansträngning i ögon och 
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ackumulerad tid i mikroskopering eller ackumulerad tid vid bildskärm under 

arbetsdagen– eller veckan. Värk/överansträngning i ögon korrelerade med flera 

variabler för självskattad arbetsbelastning, i huvudsak med ”frustration” (rs=0,696, 

p<0,01).  

Spearman rangkorrelationtest för muskuloskeletala besvär respektive 

värk/överansträngning i ögon vid svarstillfället fredag eftermiddag arbetsvecka 2 (T8) 

och bakgrundsvariabler, visade ingen signifikant korrelation. Ingen signifikant 

korrelation återfanns mellan någon av besvärsskattningarna och ackumulerad tid i 

mikroskopering eller ackumulerad tid vid bildskärm under arbetsdagen– eller veckan. 

Muskuloskeletala besvär fredag eftermiddag arbetsvecka 2 korrelerade med ”mentala 

krav” (rs=0,499, p<0,05) och ”prestation i arbetet” (rs=0,635, p<0,01).  

5.2. Frågeställning 2: I vilken utsträckning är variationer i muskuloskeletala besvär i 

nacke, axel/skuldra och besvär från ögonen under arbetsdagen och arbetsveckan 

reproducerbara under en andra arbetsvecka, för personer som mikroskoperar i arbetet?  

Korrelationsanalys för differenser i besvär inom måndagen mellan arbetsvecka 1 och 2 

(T1-T2 och T5-T6), visade ingen signifikant korrelation. Korrelationsanalys för 

differenser i besvär inom fredagen mellan arbetsvecka 1 och 2 (T3-T4 och T7-T8) 

visade signifikant korrelation enbart för muskuloskeletala besvär (rs=0,650, p<0,01). 

Korrelationsanalys för differenser i besvär från måndag förmiddag till fredag 

eftermiddag mellan arbetsvecka 1 och 2 (T1-T4 och T5-T8), visade signifikant 

korrelation enbart för muskuloskeletala besvär (rs=0,603, p<0,05). 

Under arbetsvecka 1, så gick 25 % av deltagarna från ”ingen till svag smärta/obehag” 

till ”måttlig till maximal smärta/obehag”. I slutet av arbetsvecka 1 så skattade ca 44 % 

av deltagarna värden motsvarande ”måttlig till maximal smärta/obehag” varav samtliga 

kvinnor.  Under arbetsvecka 2, så gick ca 19 % av deltagarna från ”ingen till svag 

smärta/obehag” till ”måttlig till maximal smärta/obehag”. I slutet av arbetsvecka 2 så 

skattade ca 38 % av deltagarna värden motsvarande ”måttlig till maximal 

smärta/obehag” varav samtliga kvinnor.   
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6. Diskussion 

6.1. Resultatdiskussion 

Resultatet av den deskriptiva analysen för de 8 svarstillfällena inom arbetsvecka 1 och 2 

visade att medelvärdet av deltagarnas besvärsskattningar ökade successivt under 

arbetsveckan, både för arbetsvecka 1 och 2. Analys med Wilcoxon teckenrangtest 

visade att medeldifferensen, dvs. medelvärdet av differensen i skattningar på Borg CR-

10 från måndag förmiddag till fredag eftermiddag för arbetsvecka 1 och 2, för 

”muskuloskeletala besvär” och ”värk/överansträngning i ögon” var signifikant skild från 

avsaknad av differens inom arbetsveckan (referensvärdet ”Ingen förändring”).  

Resultatet visar att skattningar av besvär på fredag eftermiddag i genomsnitt skilde sig 

från skattningar av besvär på måndag förmiddag. Förfluten tid under arbetsveckan är 

den bakomliggande oberoende variabeln i analysen. Resultaten indikerar att tid på 

arbetet för mikroskoparbetarna är en betydelsefull faktor särskilt för utvecklandet av 

muskuloskeletala besvär, men även värk/överansträngning i ögon. Nollhypotesen i 

frågeställning 1 får inte stöd av studiens resultat, varken för ”muskuloskeletala besvär” 

och ”värk/överansträngning i ögon”, eftersom besvären ökade signifikant över tid under 

arbetsveckan. 

Äldre studier har visat hög förekomst av både besvär i nacke, axel/skuldra respektive 

besvär från ögonen för mikroskoparbetare (39–41). I den aktuella studien var de 

muskuloskeletala besvär var mer uttalade än besvären från ögonen, både avseende nivå 

av besvärskattningar och variationer av besvär under arbetsveckan.  

Besvärsskattningarna för ”muskuloskeletala besvär” respektive ”värk/överansträngning 

i ögon” på fredag eftermiddag arbetsvecka 1 respektive 2, samvarierade inte med hur 

mycket tid deltagarna hade tillbringat i mikroskopering under arbetsveckan. En 

experimentell studie av Söderberg et al. (41) har visat att olika mycket tid i 

mikroskopering gav upphov till olika mycket ögonbesvär och förändringar i 

ögonfunktioner. En tidigare tvärsnittstudie har indikerat att ökad tid i mikroskopering 

under arbetsdagen var associerat med högre förekomst av muskuloskeletala besvär (42). 

Måttet på ackumulerad tid i mikroskopering under arbetsveckan byggde i den aktuella 

studien dels på att deltagarna kunde uppskatta hur mycket tid de hade arbetat med 

mikroskopering under arbetsdagen (vid mättillfällena måndag eftermiddag och fredag 
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eftermiddag) och dels på att de kunde uppskatta hur mycket tid de hade arbetat med 

mikroskopering under de senaste tre dagarna (vid mättillfället fredag förmiddag). Det 

innebär att måttet på ackumulerad tid i mikroskopering under arbetsveckan kan tänkas 

innehålla stor osäkerhet.  Objektiva mätningar under arbetsveckan hade troligtvis 

kunnat ge ett mer reliabelt mått på ackumulerad tid i mikroskopering.   

För variabeln ”brinnande/svidande besvär i ögon” utfördes ingen statistisk analys. 

Variabeln mäter symtom som omfattar besvär från hornhinnan (63). I studien uppvisade 

skattningar av brinnande/svidande besvär i ögon (jämfört med värk/överansträngning i 

ögon) en relativt hög nivå och låg differens mellan måndag förmiddag och fredag 

eftermiddag. Det indikerar möjligen att faktorer i arbetet inte primärt påverkade dessa 

besvärsskattningar. Studier har visat att förändringar av hornhinnan ökar med åldern och 

har särskilt hög prevalens för kvinnor efter menopaus (64,65). En förklaring till 

besvärsskattningarna av brinnande/svidande besvär i ögon skulle därför kunna vara 

ålders- och könsfördelningen i urvalet.  

Korrelationsanalyser mellan ”muskuloskeletala besvär” respektive 

”värk/överansträngning i ögon”, bakgrundsvariabler och förväxlingsfaktorer visade 

varierande resultat. Ingen bakgrundsvariabel, förväxlingsvariabel eller 

exponeringsvariabel för studien kunde upprepat förklara de muskuloskeletala 

besvärsskattningarna eller skattningarna av värk/överansträngning i ögon på fredag 

eftermiddag. Det indikerar att de påvisade korrelationerna skulle kunna vara slumpvisa.  

En orsak kan vara att deltagarantalet inte var tillräckligt högt, vilket medför lägre 

statistisk styrka i analyserna. En annan anledning skulle kunna vara att den/de faktorer 

som gav upphov till besvären inte skattades av deltagarna i denna studie. Enkäten 

omfattade antagligen inte heller rätt oberoende variabler.  Att inga oberoende variabler 

kunde förklara besvärsskattningarna på fredag eftermiddag, indikerar därför att 

nociceptiva processer i muskulaturen till följd av muskeltrötthet skulle kunna ligga 

bakom ökningarna av besvär under arbetsveckan. Framtida studier behöver undersöka 

om besvärsskattningar hos mikroskoparbetare kan kopplas till fysiologiska 

förklaringsmodeller för utvecklandet av smärta vid långvarigt lågintensivt muskelarbete 

(15,19,20). Resultatet av systematiska översikter har visat förekomst av kausalt 

förhållande mellan exponering för statiskt muskelarbete samt repetitiva arbetsuppgifter 

och utvecklandet av smärta i nacke och axel/skuldra (66,67). 
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Att 25 % (arbetsvecka 1) respektive 19 % (arbetsvecka 2) av deltagarna gick från ”ingen 

till lätt smärta/obehag” till ”måttlig till maximal smärta/obehag” mellan måndag 

förmiddag till fredag eftermiddag, tydliggör den praktiska relevansen för studiens 

resultat. Samtliga 44 % (arbetsvecka 1) respektive 38 % (arbetsvecka 2) av deltagarna, 

som skattade besvär inom den högre kategorin på fredag eftermiddag var kvinnor. Det 

är sedan tidigare känt att kvinnor och män uppvisar olika hög förekomst av 

muskuloskeletala besvär i nacke och axlar till följd av arbetet (68–70). Skillnaderna 

föreslås bland annat kunna bero på både könsskillnader i det biopsykososociala 

systemet och att resultat i studier ofta inte tar hänsyn till skillnader i muskulär styrka 

och uthållighet mellan män och kvinnor (68). Eftersom förekomst av smärta under en 

längre tidsperiod är en riskfaktor för kroniska besvär, genom exempelvis perifer 

sensitisering (71) och störd smärtmodulering (72), kan resultatet indikera att flera av 

deltagarna i urvalet löper risk för ökade besvär. Att arbeta med ”måttlig till maximal” 

smärta kan dessutom tänkas medföra flera negativa konsekvenser för arbetsprestationen. 

På grund av urvalets åldersfördelning finns vidare risk för att resultatet är snedvridet av 

s.k. ”healthy worker” bias (73).   

Varierat resultat erhölls för frågeställning 2 i studien. Deskriptiv analys av 

besvärsskattningarna visade att trenden av ökningar i besvär under arbetsvecka 1 gick 

att upprepa under arbetsvecka 2. Jämförelser av differensvärden under arbetsdagen och 

arbetsveckan visade att enbart differenser inom fredagen och arbetsveckan för 

muskuloskeletala besvär var upprepbara. Resultatet tyder sammantaget på att de 

ökningar av besvär som skedde under arbetsvecka 1 inte orsakades av slumpen. 

6.2. Metoddiskussion  

Urvalet kan inte betraktas vara slumpmässigt vilket medför att den externa validiteten 

av resultaten påverkas negativt. Det går inte att utesluta att det förelåg ett samband 

mellan de arbetsplatser och individer som valde att delta och förekomst av 

muskuloskeletala besvär respektive besvär från ögon, s.k. selektionsbias. 

Urvalsmetoden innebär därmed risk för snedvridning av resultaten (74). Urvalets storlek 

medför ytterligare risk för snedvridningsbias. Signifikanstest är avsedda för 

slumpmässiga urval (75). Att urvalet inte var slumpmässigt medför att resultatet av 

signifikanstesten i studien inte kan generaliseras för hela populationen. Det betyder att 
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fler studier behövs inom området för att avgöra om resultaten är giltiga för den avsedda 

populationen.  

Studien är av tvärsnittsdesign vilket medför att det inte går att dra några slutsatser om 

kausalitet mellan mikroskopering i arbetet och utvecklandet av muskuloskeletala besvär 

respektive besvär från ögon, baserat på studiens resultat (76). Syftet med studien var 

dock inte att undersöka orsak och verkansfaktorer, utan att undersöka variationer av 

besvär inom arbetsveckan. Att studien upprepades under en andra arbetsvecka medför 

minskad risk för att resultaten skulle vara slumpmässiga. Rapportering av studien har 

skett genom följandet av STROBE´s checklista för tvärsnittsstudier (77), vilket har 

föreslagits kunna bidra till ökad studiekvalitet (78).  

Borg CR-10 förekommer inte lika frekvent i den vetenskapliga litteraturen som 

exempelvis Numeric pain Rating Scale (NRS), vilken ofta rekommenderas som 

utfallsmått i kliniska studier för behandling av kronisk smärta (79). Vid skapandet av 

dikotomiserad variabel av muskuloskeletala besvär användes beskrivningen ”måttlig” 

smärta som den nivå som ansågs vara kliniskt relevant. ”Måttlig” smärta är en nivå som 

brukar anses vara kliniskt relevant för NRS (60). De två skalorna är dock inte identiska 

och det skiljer sig ett numeriskt steg mellan ”måttlig” på Borg CR-10 och NRS.  

Data som erhållits från Borg CR-10 har hanterats som kontinuerlig i den aktuella 

studien, eftersom skalan är framtagen för att kunna användas som en kvotskala (50,80). 

Att använda besvärsskalor som att det förekommer ekvidistans mellan svarsstegen är 

ifrågasatt i litteraturen (81). Borg CR-10 har, till skillnad från andra besvärsskalor från 

0-10 likt NRS, ett halvsteg på ”0,5”, fler numeriska nivåer som förklaras med 

beskrivningar i ord av intensitet, samt även ett absolut tak (”absolut maximum”) som 

ligger utanför 10. Den parametriska hanteringen av data insamlat med Borg CR-10 har 

omfattat skapandet av aritmetiska medelvärden, vilket även gäller variabeln 

”muskuloskeletala besvär”.  I de statistiska analyserna har dock enbart icke-

parametriska test använts.  

6.3. Förslag på fortsatt forskning 

Som den här studien har visat, är det relevant att i framtida studier ta hänsyn till när 

under veckan som mätningar av muskuloskeletala besvär och besvär i ögonen hos 

personer som mikroskoperar i arbetet genomförs.  
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Det behövs studier av hög vetenskaplig kvalitet som undersöker förekomst av 

muskuloskeletala besvär och besvär i ögon hos mikroskoparbetare. Med fördel borde 

framtida experimentell forskning omfatta kombinationer av objektiva mätningar av 

muskulär belastning och förändringar i ögonfunktioner vid olika typer av 

mikroskopering. Systematisk kartläggning av arbetsplatser där mikroskopering 

förekommer skulle kunna generera kunskap om vilka faktorer i arbetet som kan tänkas 

ge upphov till muskuloskeletala besvär och besvär i ögon. Framtida studier behöver 

utforska potentiella skillnader i besvär mellan kvinnor och män som mikroskoperar i 

arbetet. Det föreligger vidare ett stort behov av högkvalitativa longitudinella studier 

inom området. Sådana studier bör lämpligen designas för att kunna avgöra om kausalitet 

föreligger mellan exponering av mikroskopering och utvecklandet av muskuloskeletala 

besvär respektive besvär i ögon, hos personer som mikroskoperar i arbetet.  

7. Slutsats 

Resultaten av den här studien visade att huvudsakligen muskuloskeletala besvär, men 

även värk/överansträngning i ögon, ökade statistiskt signifikant under arbetsveckan för 

studiedeltagarna. Variationer i muskuloskeletala besvär under arbetsveckan var 

upprepbara. Någon statistiskt säkerställd upprepbarhet för besvär i ögon kunde inte 

påvisas. De högsta nivåerna av muskuloskeletala besvär och värk/överansträngning i 

ögon, vilka skattades på fredag eftermiddag under båda arbetsveckorna, kunde inte 

relateras till ackumulerad tid i mikroskopering under arbetsveckan. Reliabiliteten för 

måttet på ackumulerad tid i mikroskopering i studien kan dock ifrågasättas. Det kunde 

inte påvisas någon korrelation mellan muskuloskeletala besvär respektive 

värk/överansträngning i ögon och de i studien insamlade bakgrunds-/förväxlings- eller 

kontrollvariabler, som gick att upprepa för både arbetsvecka 1 och 2. Resultaten 

indikerar möjligen att den interna exponeringen under arbetsveckan gav upphov till 

resultaten, även om påverkan av extern exponering inte kan uteslutas baserat på studiens 

resultat. Att urvalet av deltagare till studien inte var slumpmässigt medför att resultatet 

inte är generaliserbara till den avsedda studiepopulationen. 

Resultatet av studien i kombination med bristen på vetenskapliga studier om 

mikroskoparbetare och muskuloskeletala besvär respektive besvär från ögon under de 

senaste 35 åren, indikerar att mikroskoparbete kan vara ett dolt arbetsmiljöproblem. 
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Bilaga 1. Förteckning över mikroskop som angavs av deltagarna 

Elektronisk industri* 

Leica MZ6 (vanligast angivet: 5/11 deltagare) 

Stereomikroskop (3 deltagare) 

Leica MZ275 (2 deltagare) 

Metallmikroskop (1 deltagare) 

Leica M32 (1 deltagare) 

Leica MZ9,5 (1 deltagare) 

Leica M80 (1 deltagare) 

Leica MZ16 (1 deltagare) 

Nikon SM2800 (1 deltagare) 

Leica DM200M (1 deltagare) 

Laboratoriemedicin* 

Nicon ecplise 50i (vanligast angivet: 3/6 deltagare) 

Nikon E300 (2 deltagare) 

Nicon eclipse E400 (1 deltagare) 

Nicon modem CI-S (1 deltagare) 

Ljusfältsmikroskop (1 deltagare) 

* Samma deltagare kan ha angivit flera olika mikroskop   
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Bilaga 2. Förteckning över databassökningar 

Sökningar i Academic Search Elite (fulltext, peer-review) april 2016 

Sökord, inkl. trunkering Antal sökträffar  

(Near-work* OR “Visual near work*”) 150 

(Near-work* OR “Visual near work*”) AND   (Headache OR 

"Headache disorders" OR "Headache disorder*") 
5 

(Near-work* OR “Visual near work*”) AND  

(”Musculoskeletal disorder*” OR MSD* OR “Shoulder pain” 

OR “Neck pain” OR “Musculoskeletal system” OR ( (Pain) 

NOT acute ) OR Myalgia OR "Musculoskeletal pain”)   

2 

(”Eye strain*” OR Asthenopia) AND  (”Musculoskeletal 

disorder*” OR MSD* OR “Shoulder pain” OR “Neck pain” 

OR “Musculoskeletal system” OR ( (Pain) NOT acute ) OR 

Myalgia OR "Musculoskeletal pain”)   

19 

(”Eye-hand coordination") AND (Near-work* OR “Visual 

near work”) 
0 

(”Eye-hand coordination") AND  (”Musculoskeletal 

disorder*” OR MSD* OR “Shoulder pain” OR “Neck pain” 

OR “Musculoskeletal system” OR ( (Pain) NOT acute ) OR 

Myalgia OR "Musculoskeletal pain”)   

5 

(Computer* OR “Computer work*”) AND  (”Musculoskeletal 

disorder*” OR MSD* OR “Shoulder pain” OR “Neck pain” 

OR “Musculoskeletal system” OR ( (Pain) NOT acute ) OR 

Myalgia OR "Musculoskeletal pain”)  Plus begränsningarna 

“Review” och “publicerade 2014-2016” 

15 

(”Musculoskeletal disorder*” OR MSD* OR “Shoulder pain” 

OR “Neck pain” OR “Musculoskeletal system” OR ( (Pain) 

NOT acute ) OR Myalgia OR "Musculoskeletal pain”)  AND 

microscopy 

1,069 

(”Eye strain*” OR Asthenopia) AND microscopy 2 
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Sökningar i PubMed (fulltext, peer-review) april 2016 

 

Sökord, inkl. Trunkering Antal sökträffar  

(Near-work* OR “Visual near work*”) 255 

(Near-work* OR “Visual near work*”) AND  (Headache OR 

"Headache disorders" OR "Headache disorder*") 
2 

(Near-work* OR “Visual near work*”) AND  

(”Musculoskeletal disorder*” OR MSD* OR “Shoulder pain” 

OR “Neck pain” OR “Musculoskeletal system” OR ( (Pain) 

NOT acute ) OR Myalgia OR "Musculoskeletal pain”)   

6 

(”Eye strain*” OR Asthenopia) AND  (”Musculoskeletal 

disorder*” OR MSD* OR “Shoulder pain” OR “Neck pain” 

OR “Musculoskeletal system” OR ( (Pain) NOT acute ) OR 

Myalgia OR "Musculoskeletal pain”)   

62 

(”Eye-hand coordination") AND (Near-work* OR “Visual 

near work”) 
1 

(”Eye-hand coordination") AND  (”Musculoskeletal 

disorder*” OR MSD* OR “Shoulder pain” OR “Neck pain” 

OR “Musculoskeletal system” OR ( (Pain) NOT acute ) OR 

Myalgia OR "Musculoskeletal pain”)   

3 

(Computer* OR “Computer work*”) AND  (”Musculoskeletal 

disorder*” OR MSD* OR “Shoulder pain” OR “Neck pain” 

OR “Musculoskeletal system” OR ( (Pain) NOT acute ) OR 

Myalgia OR "Musculoskeletal pain”)  Plus begränsningarna 

“Review” och “publicerade 2014-2016” 

88 

(”Musculoskeletal disorder*” OR MSD* OR “Shoulder pain” 

OR “Neck pain” OR “Musculoskeletal system” OR ( (Pain) 

NOT acute ) OR Myalgia OR "Musculoskeletal pain”)  AND 

microscopy 

966 

(”Eye strain*” OR Asthenopia) AND microscopy 3 
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Sökningar i Scopus (fulltext, peer-review) april 2016 

Sökord, inkl. trunkering Antal sökträffar  

(Near-work* OR “Visual near work*”) 284 

(Near-work* OR “Visual near work*”) AND  (Headache OR 

"Headache disorders" OR "Headache disorder*") 
10 

(Near-work* OR “Visual near work*”) AND  

(”Musculoskeletal disorder*” OR MSD* OR “Shoulder pain” 

OR “Neck pain” OR “Musculoskeletal system” OR ( (Pain) 

NOT acute ) OR Myalgia OR "Musculoskeletal pain”)   

7 

(”Eye strain*” OR Asthenopia) AND  (”Musculoskeletal 

disorder*” OR MSD* OR “Shoulder pain” OR “Neck pain” 

OR “Musculoskeletal system” OR ( (Pain) NOT acute ) OR 

Myalgia OR "Musculoskeletal pain”)   

55 

(”Eye-hand coordination") AND (Near-work* OR “Visual 

near work”) 
2 

(”Eye-hand coordination") AND  (”Musculoskeletal 

disorder*” OR MSD* OR “Shoulder pain” OR “Neck pain” 

OR “Musculoskeletal system” OR ( (Pain) NOT acute ) OR 

Myalgia OR "Musculoskeletal pain”)   

35 

(Computer* OR “Computer work*”) AND  (”Musculoskeletal 

disorder*” OR MSD* OR “Shoulder pain” OR “Neck pain” 

OR “Musculoskeletal system” OR ( (Pain) NOT acute ) OR 

Myalgia OR "Musculoskeletal pain”)  Plus begränsningarna 

“Review” och “publicerade 2014-2016”  

95 

(”Musculoskeletal disorder*” OR MSD* OR “Shoulder pain” 

OR “Neck pain” OR “Musculoskeletal system” OR ( (Pain) 

NOT acute ) OR Myalgia OR "Musculoskeletal pain”)  AND 

microscopy 

1,317 

(”Eye strain*” OR Asthenopia) AND microscopy 11 
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Bilaga 3. Kvalitetsgranskningsmall 

Kvalitetsgranskningsmall  Ja Nej/ 

Oklart 

N/

A 

Inledning och syfte 

Bygger bakgrunden i tillfredsställande grad på resultat från tidigare 

forskning? 

   

Finns viktiga begrepp och termer adekvat beskrivna?    

Är syftet med studien klart formulerat?    

Är frågeställningar tydligt formulerade samt motiverade?    

Metod 

Är datum för studiens genomförande angivet?    

Är de primära och sekundära utfallsmåtten angivna?    

Är urvalet adekvat beskrivet (urvalsmetod, inklusions- och 

exklusionskriterier, studiepopulation)?  

   

Är de mätmetoder som använts till datainsamling adekvat beskrivna?    

Mättes de för översikten mest relevanta utfallen med validerade 

mätmetoder? 

   

Mättes utfallet på ett relevant och adekvat sätt?    

Är bortfallet av acceptabel storlek (max 50 %)?    

Är den statistiska hanteringen av bortfallet adekvat?    

Har man beaktat statistisk styrka (power)?     

Har studien tillämpat ett adekvat statistiskt mått för rapporterad 

effekt/samband? 

   

Är studien replicerbar med hjälp av metodbeskrivningen?    

Forts. Metod (enbart för experimentella studier) 

Var deltagarna randomiserade?    

Fanns en kontrollgrupp med relevant sammansättning?    

Var gruppernas övriga exponering/behandling (bortsett från 

interventionen) tillräckligt likartad? 

   

Resultat 

Är flödet av studiedeltagare adekvat angivet, dvs. går att tydligt följa 

deltagarbortfall och dess anledning i studiens olika skeden?  
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Poängen sammanställs och kvaliteten bedöms enligt följande: 

Ja = 1 poäng, Nej/Oklart = 0 poäng.  Maximalt antal möjliga poäng = 35  
 

<60% (<21 poäng) = Låg kvalitet 

60-80% (21-28 poäng) = Medel kvalitet* 

>80% (>28 poäng) = Hög kvalitet* 

*Samtliga frågor i fetmarkerad text får, oavsett poängsumma, inte vara besvarade med 

”Nej/Oklart” om artikeln ska kunna bedömas vara av högre än ”låg kvalitet”

Är metoder för dataanalys adekvat återgivna?    

Är signifikansnivån för resultaten återgiven?    

Har man uppmätt och angivit relevanta baslinjekaraktäristika?    

Har man uppmätt och angivit relevanta förväxlingsfaktorer?    

Har man justerat för relevanta variabler?    

Är den statistiska hanteringen av bortfallet adekvat?    

Är metod/-er för dataanalys tydligt angivet?    

Redovisas resultat (inkl. effektstorlek och konfidensintervall) för varje 

primära- och sekundära utfallsmått? 

   

Redovisas resultat som stödjer nollhypotesen alt. visar på negativa 

samband? 

   

Forts. Resultat (enbart för experimentella studier) 

Har korrigering för obalanser i baslinjevariabler skett på ett adekvat 

sätt? 

   

Var följsamhet i grupperna acceptabel enligt tillförlitlig 

dokumentation? 

   

Diskussion 

Förs diskussion om resultaten i relation till källor för potentiell bias, 

mätfel, samt andra viktiga begränsningar och svagheter med studien? 

   

Förs diskussion om praktisk implikation och/eller behov av vidare 

forskning? 

   

Förs diskussion om resultatens generaliserbarhet (extern validitet), där 

författarna beaktar studiepopulation, bortfall och andra kontextuella 

faktorer av vikt? 

   

Tolkas resultaten i ljuset av ett nutida samlat empiriskt underlag, samt 

nutida teorier? 

   

Föreligger låg eller obefintlig risk för att resultaten påverkats av 

intressekonflikt eller finansiär med ekonomiskt intresse? 

   

Sammanlagt:    



 

 

Bilaga 4. Artikelmatris  

Författare, År, 

Land 

Syfte Design Deltagare, Bortfall Utfallsmått Resultat Bedömd 

kvalitet 

 

Richter HO, 

Bänziger T, 

Forsman M (30) 

 

Publiceringsår; 

2010 

 

Sverige 

  

Att undersöka om ihållande 

perioder av okulomotorisk 

belastning har effekt på den 

muskulära aktiviteten i nacke 

och axel/skuldra 

(m.trapezius).  

Experimentell 

design 

28 deltagare, 18 kvinnor och 10 

män i åldrarna 19-42 år. 

Medelålder 29 år, SD 8. 15 

deltagare var friska och 13 

deltagare hade en anamnes av 

symptom på ansträngning, 

svaghet eller trötthet i ögonen, 

och icke-specifik nacksmärta.   

Inget rapporterat bortfall.  

Objektiva mätmetoder: 

Ackommodation/konvergens mättes 

med infraröd autorefraktor.  

Elektromyografi (EMG) bilateralt på 

m.trapezius pars descendens (muskelns 

övre del).   

Elektrokardiografi (EKG) gjordes för 

att bedöma hjärtrytm och dess 

variabilitet som markörer för reaktivitet 

i det autonoma nervsystemet.   

Ihållande perioder av höga amplituder 

av okulär ackommodation, när 

ciliarmuskeln var relativt mer 

kontraherad, var signifikant associerat 

med en bilateral ökning av statisk 

muskelaktivitet i m.trapezius. 

Medel 

(27/35p) 

Richter HO, 

Zetterlund C, 

Lundqvist L-O 

(31) 

Datainsamlingsår; 

1986-89 

Publiceringsår; 

2011 

Sverige  

Att kartlägga samvariation 

mellan symptom från ögonen 

och nacke axel/skuldra, och 

deras potentiella association 

med arbetsrelaterade 

belastningsfaktorer hos 

professionella 

datoranvändare. 

Tvärsnitts-

design 

3471 st. anställda på ett stort 

telekomföretag i Sverige, vilka 

arbetande framför datorn minst 

en timme per dag. 73% var män 

och 27% var kvinnor. 

Åldersintervallet var 18-64 år, 

medelåldern för män resp. 

kvinnor var ca 38 år. 

Självadministrerad enkät: 

Deltagarna fick skatta; arbetstid, typ av 

förekomst av datoruppgifter (vilket 

sedan klassificerades efter hur 

repetitivt/monotomt uppgifterna var), 

besvär i ögon samt besvär i nacke eller 

skuldra och ev. styrka och frekvens.  

Synundersökning av optiker: 

Mallet´s test (mätning av vergens, 

samriktning, av ögonen), 

refraktionsskillnad, användande av 

glasögon. 

Användande av glasögon i 

kombination med synskärpa<1 var en 

mediator av symtom från nacke och 

skuldra. Okompenserat vergens-fel 

var associerat med en ökad risk för 

utveckling av ökade besvär i nacke 

och skuldra.  

Den mest betydelserika riskfaktorn 

för symptom från nacke/skuldra var 

ögonbesvär och vice versa.  

Medel 

(25/35p) 

Richter HO, 

Lodin C, 

Forsman M (32) 

Publiceringsår; 

2012 

Sverige 

Att kvantifiera effekterna av 

exponering av höga nivåer av 

okulomotorisk belastning på 

magnitud- och tidsmönstret 

av ögon och nacke/skuldra – 

kopplingen, samt att diskutera 

exponeringsnivåer och 

durationer som förekommer 

”i verkliga livet” i relation till 

resultatet.  

Experimentell 

design 

 

66 deltagare i åldrarna 19-47 

(medelålder 36, SD=8).  

2 olika grupper; hög 

okulomotorisk belastning och 

låg okulomotorisk belastning.  

Optikerundersökning. 

Optometrisk mätning av 

ackommodation, konvergens och 

pupillstorlek.  

Mätning av kontrastkänslighet. 

Bilateral EMG-mätning av m.trapezius 

pars descendens.  

Gruppen som utsattes för hög 

okulomotorisk belastning uppvisade 

en linjär och signifikant ökning av 

muskelaktivitet i m.trapezius vid två 

olika synförhållanden. Ingen 

signifikant ökning av muskelaktivitet 

för gruppen som utsattes för låg 

okulomotorisk belastning.  

Hög 

(29/35p) 



 

 

  

Författare, År, 

Land 

Syfte Design Deltagare, Bortfall Utfallsmått Resultat Bedömd 

kvalitet 

Richter HO, 

Bänziger T, Abdi 

S, Forsman M 

(33) 

Publiceringsår; 

2010 

Sverige 

Att testa tesen att ihållande 

perioder av 

ackommodation/vergens-

belastning, genom trötthet 

pga. närarbete, leder till ökad 

muskulär aktivitet i 

nacke/skuldra.  

Experimentell 

design 

28 deltagare, 18 kvinnor och 10 

män. 2 undergrupper; 13 

deltagare (medelålder 32 år) 

med anamnes av ögonbesvär 

(astenopi). 15 deltagare utan 

ögonbesvär (medelålder 27 år). 

Optometriska mätningar; 

ackommodation/vergens, refraktion, 

konvergens.  

EMG-mätningar bilat. på m.trapezius 

pars descendens. 

EKG-mätningar.  

 

 

Inget förhållande återfanns mellan 

konvergenssvar och EMG-

mätningarna av m.trapezius för något 

av synförhållandena.  

Aktiviteten i m.trapezius var konstant 

när ingen korrigering för inducerat 

ofokus skett genom öga-lins 

ackommodation, men ökade vid 

korrigering.  

Hög 

(30/35p) 

Zetterberg C, M 

Forsman M, 

Richter HO (34) 

Publiceringsår; 

2013 

Sverige 

Att använda en datorbaserad 

uppgift med verklighetstrogna 

synkrav för att undersöka om 

ihållande perioder av 

ackommodation och 

konvergens påverkar 

aktiviteten i m.trapezius.  

Experimentell 

design 

33 deltagare med nacksmärta 

(medianålder 39 år, 27 kvinnor 

och 6 män) och 33 symtomfria 

ålders- och könmatchade 

kontroller (medianålder 37 år, 

27 kvinnor och 6 män).  

Optometriska mätningar; 

ackommodation/konvergens 

EMG-mätningar bilat. på m.trapezius 

pars descendens under vila och under 

synkrävande uppgifter vid dator. 

EKG-mätningar.  

Muskelaktivitetsnivåerna var högre 

under de synkrävande uppgifterna än 

i vila, för alla 4 olika lins-

förhållanden.  

Först vid inkongruens mellan 

ackommodation och konvergens, så 

förekom ett signifikant positivt 

samband mellan öga-lins 

ackommodation och aktivitet i 

m.trapezius.  

Hög 

(31/35p) 

Forsman M, 

Lodin C, Richter 

HO (35) 

Publiceringsår; 

2012 

Sverige 

Att undersöka möjligheten av 

ett direkt samband mellan 

ciliar- och 

trapeziusmuskulaturen, 

genom att studera 

korskorrelation mellan 

tidsignaler av 

ciliarmusklaktivitet och 

aktivitet i m.trapezius.  

Experimentell 

design 

 

(Delstudie av artikel (33), se 

ovan) 

Optometriska mätningar; 

ackommodation/vergens mättes med 

infraröd autorefraktor.  

EMG-mätningar bilat. på m.trapezius 

pars descendens. 

EKG-mätningar.  

Resultatet visade förekomst av en 

mindre samvariation mellan signalen 

för öga-lins ackommodation och 

mönstret i aktivitet i m.trapezius. 

 

Medel 

(24/35p) 



 

 

  

Författare, År, 

Land 

Syfte Design Deltagare, Bortfall Utfallsmått Resultat Bedömd 

kvalitet 

Zetterberg C, 

Richter HO, 

Forsman M (36) 

Publiceringsår; 

2015 

Sverige 

Att undersöka om dynamiska 

förändringar av fokus 

producerar en direkt parallell 

förändring av aktiviteten i 

m.trapezius.  

Experimentell 

design 

17 kvinnor och 9 män, 

(medelålder 29 år, SD=8). 12 

deltagare hade anamnes av 

astenopi och nackbesvär. 14 

deltagare var symtomfria 

(kontrollgrupp).  

Optometriska mätningar av 

ackommodation.  

EMG-mätningar av m.trapezius pars 

descendens.  

EKG-mätningar.  

Aktiviteten i m.trapezius var högre 

vid fokusering på ett närliggande 

objekt. Det förelåg tidsmässig 

samvariation mellan öga-lins 

ackommodation och aktivitet i 

m.trapezius vid dynamiska ändringar 

av fokus mellan närliggande och 

avlägeset objekt.  

Medel 

(27/35p) 

Richter HO, 

Zetterberg C, 

Forsman M (37) 

Publiceringsår; 

2015 

Sverige 

Syftet var att undersöka om 

aktiviteten i m.trapezius 

ökade över tid under 

synkrävande närarbete.  

Experimentell 

design 

66 deltagare (medianålder 38 

år) 54 kvinnor och 12 män. 33 

deltagare hade nackbesvär och 

33 deltagare var symtomfria 

(kontrollgrupp).  

 

Optometriska mätningar; autorefraktor 

mätte ackommodation och 

pupillstorlek.  

EMG-mätningar för m.trapezius.  

EKG-mätningar. 

En signifikant ökning skedde i 

aktiviteten i m.trapezius över tid, 

under det synkrävande närarbetet i 

samtliga 4 olika synförhållanden. 2 

synförhållanden hade höga 

ackommodationskrav. I dessa var 

ackommodationssvaret positivt 

associerat med aktiviteten i 

m.trapezius. 

  

Hög 

(29/35p) 

Richter HO, 

Crenshaw A, 

Elcadi GH (38) 

Publiceringsår;  

2016 

Sverige 

Syftet var dels att göra en 

översikt för den evidens som 

säger att undersökandet av 

blodflöde och hemodynamisk 

prefrontal hjärnaktivitet med 

hjälp nära infraröd 

spektroskopi (NIRS), kan öka 

framstegen inom 

synergonomisk forskning. 

Syftet var även att 

tillhandahålla pilotdata för att 

exempliggöra den föreslagna 

metoden.  

Experimentell 

design 

4 deltagare, 2 kvinnor och 2 

män (medianålder 46 år).  

Icke-invasiv (NIRS) mätning av lokalt 

oxyhemoglobin i prefrontala cortex 

(Brodmann area 46).   

Optometrisk mätning av 

ackommodation.  

Blodflödet ökade signifikant över tid i 

alla tre linsförhållanden. Ökningen av 

oxyhemoglobin var större hos 

deltagare med högre amplitud av 

ackommodationssvar.  

Medel 

(23/35p) 



 

 

  

Författare, År, 

Land 

Syfte Design Deltagare, Bortfall Utfallsmått Resultat Bedömd 

kvalitet 

Söderberg I, 

Calissendorff B, 

Elofson S, Knave 

B, Nyman KG 

(39) 

Publiceringsår; 

1978 

Sverige 

Att undersöka, om typ och 

grad av refraktionsfel, det 

binokulära seendet samt 

arbetsprocessens längd hade 

samband med graden av 

subjektiva ögonbesvär hos 

anställda som mikroskoperar i 

arbetet på en elektronisk 

industri.  

Tvärsnitts-

design  

Deltagarna var 

mikroskoparbetare från 2 

fabriker i Stockholms län. 

Totalt 75 personer. 91% 

kvinnor, medelålder<30 år. 

Arbetstid i mikroskop varierade 

från 15 min/timme till 8 

timmar/dag.  

Bortfall: n=14 

Standardiserade intervjuer: 9 frågor om 

förekomst, frekvens och besvärsgrad 

av; huvudvärk, yrsel, rödögdhet, 

tårögdhet, sveda/värk, klåda/irritation, 

gruskänsla, 

uttröttning/”överansträngning” av 

ögonen.  

Ögonundersökningar: Objektiva 

mätningar av; refraktion (synskärpa), 

binokulärt seende (fusionsbredd, 

konvergensförmåga och ögonens 

ställning).     

80% av de som arbetade heltid med 

mikroskopering i arbetet angav 

ögonbesvär pga. synansträngning i 

arbetet. Bl.a. påvisades ett statistiskt 

säkerställt samband mellan 

ögonbesvär och arbetsprocessens 

längd.  

 

 

Medel 

(24/35p) 

Söderberg I (40) 

Publiceringsår; 

1978 

Sverige 

Att undersöka subjektiva 

upplevelser av 

mikroskoparbetet och 

sammanhängande 

arbetsmiljöförhållanden. Att 

göra ljus- och 

belysningsmätningar i 

mikroskopsynfält och på 

omgivande arbetsplatser.  

Tvärsnitts-

design  

Samma som angivet ovan för 

artikel (39).  

Standardiserade intervjuer: 30 frågor 

om; bakgrundsdata, arbetets och 

arbetsplatsens utformning, fysiska 

obehag/besvär (subjektiva angivelser av 

besvärens fördelning, orsak, 

arbetsställningar) och belysning.  

Objektiva mätningar: Ljus och 

belysning mättes med fotometer.  

45% av mikroskoparbetarna upplevde 

besvär i axlar, nacke och rygg. 

Besvären angavs av deltagarna som 

en följd av olämplig utformning av 

mikroskop, maskiner och omgivande 

arbetsplats.  

Stora variationer uppmättes inom och 

mellan olika arbetsmoment. Stora 

luminansskillnader mellan 

mikroskopsynfältet och omgivande 

arbetsplats, samt dålig kontrast och 

förekomst av reflexer i 

mikroskopsynfältet.  

Medel 

(23/35p) 



 

 

 

 

Författare, År, 

Land 

Syfte Design Deltagare, Bortfall Utfallsmått Resultat Bedömd 

Kvalitet 

Söderberg I, 

Gunnarsson E, 

Calissendorff B, 

Elofsson S, 

Nyman KG (41) 

Publiceringsår; 

1981 

Sverige 

Att skapa ett underlag för 

rekommendationer om 

arbetspassets längd och 

arbetets organisering vid 

mikroskoparbete samt att 

vidareutveckla metoder för 

mätning av synansträngning.  

Experimentell 

studie 

Tvärsnitts-

design 

  

34 cytologassistenter på 3 olika 

sjukhuslaboratorier i 

Stockholms län. 23-59 år, 

medelålder 38,8 år.  

Kontrollgrupp: 13 

läkarsekreterare och 21 

lab.assistenter utan 

mikroskoparbete, på samma 

arbetsplatser. 18-64 år, 

medelålder 35,2 år. 

Samtliga deltagare var kvinnor 

2 olika mikroskopintensiva 

arbetsrutiner (A=hela dagen, B=varierat 

med andra arbetsuppgifter.) 

Kontrollgruppen utförde normalt skriv 

och laboratoriearbete (ej 

mikroskopering).  

Ögonfunktionsmätningar: fusionsbredd, 

konvergens- och 

ackommodationsnärpunkt. 

Frågeformulär: avseende ansträngning 

och subjektiva ögonbesvär.  

Standardiserade intervjuer: avseende 

ansträngning, subjektiva ögonbesvär 

och arbetsorganisation i den normala 

arbetssituationen.  

Under rutin A upplevde 76% av 

cytologassistenterna ögonbesvär. För 

rutin B var det 35% som upplevde 

ögonbesvär. I kontrollgruppen 

skattade 12% ögonbesvär. Skillnader 

i ögonfunktion och skattade 

ögonbesvär mellan A och B, samt 

mellan A och kontrollgrupp var 

statistiskt signifikanta.  

Medel  

(25/35p) 

Kalavar S, 

Hunting KL (42) 

Publiceringsår; 

1996 

USA 

Att fastställa prevalensen för 

muskuloskeletala besvär hos 

cytologassistenter. 

Tvärsnitts-

design 

82 cytologassistenter i 

Washington DC deltog. 72 % 

var kvinnor. Medianåldern var 

43 år och deltagarna hade i 

genomsnitt arbetat under 14,6 år 

i yrket. Deltagarna arbetade på 

oberoende laboratorier eller på 

sjukhus.  Bortfall: ca 31 % 

Enkätundersökning.  

Deltagarna fick skatta frekvens och 

duration av muskuloskeletala besvär i; 

nacke, hand/handled, ländrygg, 

axel/skuldra, övre delen av ryggen och 

armbåge/underarm.  Deltagarna fick 

skatta genomsnittlig tid i 

mikroskopiarbete om dagen.  

91 % upplevde någon form av 

muskuloskeletalt besvär. 61,5 % 

angav besvär i nacke och 41 % i 

axel/skuldra. 

Tid över 4 timmar om dagen i 

mikroskop var associerat med ökade 

odds för besvär, bl.a. i nacke och 

axel/skuldra.  

Medel 

(22/35p) 

Thompson SK, 

Mason E, Dukes 

S (43) 

Publiceringsår; 

2003 

USA 

Att identifiera och diskutera 

de typer av muskuloskeletala 

besvär som erfars av 

cytologassistenter. 

Tvärsnitts-

design 

244 cytologassistenter deltog. 

42 % var 50 år eller äldre. 62 % 

hade arbetat i yrket 20 år eller 

mer.  

Deltagarna arbetade på sjukhus, 

oberoende laboratorium eller i 

lärandemiljö. 

Bortfall: 50 % 

Enkätundersökning.  

Deltagarna fick skatta frekvens och 

magnitud av besvär i olika kroppsdelar; 

nacke, övre delen av ryggen, ländrygg, 

handleder, händer och huvudvärk. 

85 % av deltagarna upplevde 

muskuloskeletala besvär av något 

slag. Ca 60 % upplevde besvär i 

nacken (från tillfälligt till konstant).  

Medel 

(21/35p) 



 

 

Exkluderade artiklar (artiklar som bedömdes vara av ”Låg” kvalitet): 

Kreczy A, Kofler M, Gschwendtner A. Underestimated health hazard: proposal for an ergonomic microscope workstation. The Lancet. 1999 Nov 

13;354(9191):1701–2. 

James T, Lamar S, Marker T, Frederick L. An intervention study comparing traditional and ergonomic microscopes. Proc XIVth Trienn Congr 

Int Ergon Assoc 44th Annu Meet Hum Factors Ergon Assoc Ergon New Millenn. 2000;31–4.



 

 

 

Bilaga 5. Missiv 

 

Till dig som arbetar vid mikroskop – välkommen att delta i en spännande 
studie! 

Jag heter Amelie Carlsson, är leg. sjukgymnast och studerar på masterprogrammet i 
Arbetshälsovetenskap på Högskolan i Gävle. Inom programmet bedriver jag nu mitt 
examensarbete och utför då en studie. Syftet med studien är att undersöka om besvär från 
nacke, axel/skuldra och besvär från ögonen har samband för personer som mikroskoperar i 
arbetet, samt om dessa besvär och symtom varierar under arbetsdagen -och veckan. 

Deltagande sker genom att man besvarar en enkät. Sammanlagt kommer du att erbjudas 
delta under två veckor. Under den första veckan svarar du på en full enkät på måndag 
förmiddag, vilket borde ta ca 10 minuter. Sedan får du besvara en betydligt kortare enkät 
måndag eftermiddag, fredag förmiddag och fredag eftermiddag. Varje svarstillfälle borde då 
ta ca 5 minuter. För att se om resultaten varierar över tid så kommer du ombes att besvara 
den kortare enkäten under en andra arbetsvecka (även då måndag förmiddag och 
eftermiddag, samt fredag förmiddag och eftermiddag).  

Ditt deltagande i studien är oerhört värdefullt och kan generera ökad förståelse för 
mikroskopering som arbetsuppgift och dess eventuella kopplingar till besvär i ögon och 
kroppens rörelseorgan! Att delta i studien är helt frivilligt och all information som lämnas 
behandlas konfidentiellt.  Deltagande i studien kan avbrytas när som helst till dess att 
enkätsvaren har skickats in. Alla uppgifter som samlas in under studien syftar till att besvara 
de frågeställningar som studien har. Studien bedrivs vid Högskolan i Gävle, där det 
sammanställda och avidentifierade resultatet kommer att redovisas i form av en 
masteruppsats. De uppgifter som samlas in för studien får inte lämnas ut till någon annan 
part och därmed inte heller användas i icke-vetenskapligt syfte.  

 

Tack för ditt deltagande! 

Vid eventuella frågor eller funderingar så kontakta gärna mig.  

 

Med vänlig hälsning,  

Amelie Carlsson xxxxxx@xxxxxxx.se ; 073x xxxxxxx  

Leg. sjukgymnast och student på masterprogrammet i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i 
Gävle 

 

Handledare:   

Hans Richter   xxxxxxxxx@xxx.se 

Professor, Högskolan i Gävle   



 

 

Bilaga 6. Enkätformulär 

Del 1 - Bakgrundsfrågor 

Den här delen handlar om viktiga bakgrundsfaktorer för studien. Du kommer bara besvara 

denna del den allra första gången som du besvarar enkäten.  

1. Var god och ange din deltagarkod (Obs! Det är viktigt att du anger rätt deltagarkod. Din 

deltagarkod är personlig och alltid densamma, varje gång du svarar på enkäten. Om du är osäker 

på din kod, så titta en extra gång i mailet med länken till enkäten) 

 

2. Vilket är ditt kön: 

      Kvinna 

      Man 

      Annat:  

3. Vilket år är du född? 

                    

Ange fyra siffror, ex: "1985" 

4. Vilken är din befattning/yrkestitel? 

 

5. Mikroskoperar du i arbetet? 

       Ja 

       Nej 

6. Hur länge har du haft arbetsuppgifter som omfattar mikroskopering? 

                       

Ange sammanlagd tid, dvs. antal år eller månader för din nuvarande och tidigare liknande 

anställningar, ex: "2 månader", "7 år" eller liknande.  

7. Hur många arbetstimmar arbetar du vanligtvis per vecka? 

                      Timmar 

Ange antal timmar 



 

 

8. Har du av läkare diagnostiserats med någon sjukdom/skada i ryggradens nerver? 

       Ja 

       Nej 

Om ja, vilken? 

 

9. Har du av läkare diagnosticerats med någon muskelsjukdom som leder till smärta eller svaghet i 

musklerna? 

       Ja 

       Nej 

Om ja, vilken? 

 

10. Har du bestående besvär från ett tidigare upplevt fysiskt trauma (såsom ex. ett kraftfullt 

olycksfall)? 

       Ja 

       Nej 

Om ja, i vilken del av kroppen? 

                                                                  

11. Har du någon ögonsjukdom som konstaterats av en ögonläkare? 

       Ja 

       Nej 

Om ja, vilken? 

 

12. Har du någon synnedsättning som konstaterats av en optiker eller ögonläkare och som du 

använder glasögon och/eller linser för? 

       Jag har en synnedsättning och använder glasögon och/eller linser 

      Jag har en synnedsättning, men använder varken glasögon eller linser 

      Jag har ingen synnedsättning 



 

 

13. Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt fysisk träning som får dig att bli andfådd, till 

exempel löpning, motionsgymnastik eller bollsport? 

       0 minuter/Ingen tid 

       Mindre än 30 minuter 

       30–60 minuter (0,5–1 timme) 

       60–90 minuter (1–1,5 timmar) 

       90–120 minuter (1,5–2 timmar) 

       Mer än 120 minuter (2 timmar)    

14. Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt vardagsmotion, till exempel promenader, cykling 

eller trädgårdsarbete? Räkna samman all tid (minst 10 minuter åt gången)  

       0 minuter / Ingen tid 

       Mindre än 30 minuter 

       30–60 minuter (0,5–1 timme) 

       60–90 minuter (1–1,5 timmar) 

       90–150 minuter (1,5–2,5 timmar) 

       150-300 minuter (2,5-5 timmar) 

       Mer än 300 minuter (5 timmar)    

Räkna inte in aktiviteter som pågår mindre än 10 minuter åt gången 

15. Hur mycket sitter du i arbetet under en vanlig arbetsdag? 

       0-2 timmar  

       2-4 timmar 

       4-6 timmar 

       6–8 timmar 

16. Hur ofta använder du dig av linser eller glasögon vid mikroskopering i arbetet? 

       Alltid 

       Ibland 

       Aldrig 



 

 

17. Vilket/vilka typer av mikroskop arbetar du vid i arbetet?  

 

Ange kommersiellt namn och modellnummer, alternativt märke och modell på mikroskopet/-en 

Del 2 - Mikroskopering och bildskärmsanvändning 

Här får du svara på fyra frågor om hur mycket du har mikroskoperat och tittat på en 

bildskärm hittills idag samt under de senaste tre dagarna. 

18. Hur många timmar har du uppskattningsvis tittat på en bildskärm (som dator, smarttelefon 

eller läsplatta) hittills idag? 

                      

Ange ditt svar fritt, ex: "2,5 timmar" eller liknande  

19. Hur många timmar har du arbetat vid ett mikroskop idag?  

                      

OBS! I denna fråga avses mikroskop där du tittar i okularen, dvs. inte mikroskopering där du tittar på 

en dataskärm. Ange ditt svar fritt, ex: "2,5 timmar" eller liknande 

20. Hur många timmar har du uppskattningsvis tittat på en bildskärm (som dator, smarttelefon 

eller läsplatta) under de senaste tre dagarna? 

                      

Ange ditt svar fritt, ex: "7 timmar" eller liknande 

21. Hur många timmar har du uppskattningsvis arbetat vid ett mikroskop under de senaste tre 

dagarna?  

                      

OBS! I denna fråga avses mikroskop där du tittar i okularen, dvs. inte mikroskopering där du tittar på 

en dataskärm. Ange ditt svar fritt, ex: "7 timmar" eller liknande 

 

  



 

 

Del 3 - Frågor om smärta och besvär i muskulaturen 

Den här delen handlar om huruvida du i denna stund upplever besvär från din nacke och 

dina axlar/skuldror.  

22. I vilken utsträckning upplever du just nu smärta och/eller obehag i din nacke? 
 
0 [  ] Inte alls  
0.5  [  ] Extremt svagt (knappt kännbart)  
1  [  ] Mycket svagt  
2  [  ] Svagt (lätt)  
3  [  ] Måttligt  
4  [  ] 
5  [  ] Starkt (kraftigt)  
6  [  ] 
7  [  ] Mycket starkt 
8  [  ] 
9  [  ] 
10  [  ] Extremt starkt (nästan max)  
•  [  ] Absolut maximum  
 
 
23. I vilken utsträckning upplever du just nu smärta och/eller obehag i dina axlar/skuldror? 
0 [  ] Inte alls  
0.5  [  ] Extremt svagt (knappt kännbart)  
1  [  ] Mycket svagt  
2  [  ] Svagt (lätt)  
3  [  ] Måttligt  
4  [  ] 
5  [  ] Starkt (kraftigt)  
6  [  ] 
7  [  ] Mycket starkt  
8  [  ] 
9  [  ] 
10  [  ] Extremt starkt (nästan max)  
•  [  ] Absolut maximum  
 
  



 

 

Del 4 - Frågor om besvär från ögonen 

Den här delen handlar om huruvida du i denna stund upplever besvär från dina ögon.  

24. I vilken utsträckning upplever du just nu värk och/eller en känsla av överansträngning i dina 

ögon? 

0 [  ] Inte alls  
0.5  [  ] Extremt svagt (knappt kännbart)  
1  [  ] Mycket svagt 
2  [  ] Svagt (lätt)  
3  [  ] Måttligt  
4  [  ] 
5  [  ] Starkt (kraftigt)  
6  [  ] 
7  [  ] Mycket starkt  
8  [  ] 
9  [  ] 
10  [  ] Extremt starkt (nästan max)  
•  [  ] Absolut maximum  

25. I vilken utsträckning upplever du just nu en brännande och/eller svidande känsla i dina ögon? 

0 [  ] Inte alls  
0.5  [  ] Extremt svagt (knappt kännbart)  
1  [  ] Mycket svagt 
2  [  ] Svagt (lätt)  
3  [  ] Måttligt  
4  [  ] 
5  [  ] Starkt (kraftigt)  
6  [  ] 
7  [  ] Mycket starkt  
8  [  ] 
9  [  ] 
10  [  ] Extremt starkt (nästan max)  
•  [  ] Absolut maximum  

  



 

 

Del 5 - Frågor om arbetsbelastning 

Den här delen handlar om din upplevelse av din generella arbetsbelastning just nu. Var god 

och markera en punkt på skalan under varje fråga, där du bäst tycker att det stämmer med 

din egen upplevelse i denna stund.  

26. Mentala krav 

Hur mycket mental aktivitet krävs i ditt arbete just nu (ex. att tänka, fatta beslut, räkna ut, minnas, 

ha uppsyn, söka osv.)? Fundera över om du i dessa avseenden upplever ditt arbete som lätt eller 

krävande, enkelt eller komplext.  

Väldigt lite     Väldigt mycket 

 

 

27. Fysiska krav 

Hur mycket fysisk aktivitet krävs i ditt arbete just nu (ex. att skjuta, dra, vrida, kroppsligen 

kontrollera, aktivera osv.)? Fundera över om du i dessa avseenden upplever ditt arbete som lätt 

eller krävande, långsamt eller raskt, slappt eller ansträngande, vilsamt eller mödosamt. 

Väldigt lite     Väldigt mycket 

 

 

28. Tidsmässiga krav 

Hur mycket tidspress upplever du i ditt arbete just nu till följd av den takt eller hastighet som du 

arbetar i? Fundera över om takten är lugn och långsam, eller snabb och hektisk.  

Väldigt lite     Väldigt mycket 

 

 

 

 

 

 



 

 

29. Ansträngning 

Hur hårt måste du arbeta just nu (mentalt och fysiskt) för att uppnå din prestationsnivå i arbetet? 

Väldigt lite     Väldigt mycket 

 

 

30. Prestation 

Hur framgångsrikt når du de mål som satts av din arbetsgivare (eller dig själv) ditt i arbetet just nu?  

Fundera över hur tillfredsställd du är med dina prestationer avseende att nå dessa mål i arbetet. 

I mycket hög utsträckning    I mycket låg utsträckning  

 

 

31. Frustrationsnivå 

Hur osäker, modfälld, irriterad, stressad och besvärad jämfört med säker, förtröstansfull, nöjd, 

avslappnad och tillfredsställd känner du dig i ditt arbete just nu? 

Väldigt lite     Väldigt mycket 

 

 

Skatta hur frustrerad du känner dig i ditt arbete just nu 

Avslutningsvis: När studien är färdig, önskar du då ta del av dess huvudsakliga resultat? 

       Ja 

       Nej 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 7. Förteckning över variabler och skalnivå 

Rådata  

Beroende variabler Skalnivå 

Besvär i nacke Kvot  

Besvär i axel/skuldra Kvot  

Besvär (värk/överansträngning) i ögon  Kvot  

Besvär (brinnande/svidande upplevelse) i ögon Kvot  

Oberoende variabler Skalnivå 

Exponeringsvariabler  

Tid i mikroskopering hittills idag (antal timmar) Kvot  

Tid i mikroskopering de senaste 3 dagarna (antal timmar) Kvot  

Bakgrundsvariabler   

Svarstillfälle Nominal 

Kön Nominal 

Ålder Kvot  

Yrkesbeskrivning Nominal 

Tid med mikroskopering i arbetet Kvot  

Arbetstid, timmar/vecka Kvot  

Förekomst av synnedsättning Nominal 

Tid i fysisk träning (timmar/vecka) Ordinal 

Tid i vardagsmotion (timmar/vecka) Ordinal 

Tid i stillasittande i arbetet (timmar/dag) Ordinal 

Hur ofta synhjälpmedel används vid mikroskopering Ordinal 

Typ av mikroskop Nominal 

Potentiella förväxlingsvariabler  

Tid vid bildskärm hittills idag (antal timmar) Kvot 

Tid vid bildskärm de senaste 3 dagarna (antal timmar) Kvot 

Kontrollvariabler för arbetsbelastning  

Mentala krav i arbetet Ordinal 

Fysiska krav i arbetet Ordinal 

Tidsmässiga krav i arbetet Ordinal 

Ansträngningsnivå i arbetet Ordinal 

Prestation i arbetet Ordinal 

Frustrationsnivå i arbetet Ordinal 

Framtagna variabler  

Beroende variabler Skalnivå 

Differensvärden för besvärsskattningar inom arbetsdagen Kvot 

Differensvärden för besvärsskattningar inom arbetsveckan Kvot 

Dikotomiserade variabler för medeldifferens av besvärsskattningar 

inom arbetsvecka 1 och 2 (muskuloskeletala besvär och 

värk/överansträngning i ögon) 

 

Nominal 

Oberoende variabel Skalnivå 

Exponeringsvariabel  

Ackumulerad tid i mikroskopering under arbetsveckan Kvot 

 


